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Um ano mais, nossas viagens para esses destinos aumentaram suas vendas e consolida-
mos uma programação cada vez melhor e mais exclusiva.

Cada vez mais passageiros confiam hoje na seleção de viagens que, ano após ano, temos 
melhorado tanto no número de programas, como na qualidade dos hotéis, como em 
uma excelente seleção de destinos.

Já é um produto conhecido e altamente avaliado pelos passageiros que o apreciaram, 
porque sempre exigimos mais a nós mesmos e já tivemos um feedback com comentários 
totalmente positivos. QUALIDADE E PREÇO REFINADO e como se costuma dizer em 
algumas das nossas brochuras.

“CONSUMAR UMA VENDA É UMA BOA NOTICIA,
MAS O QUE É REALMENTE IMPORTANTE 

É A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE”

A Surland sempre confia em seus produtos e continuamos fazendo viagens para sele-
cionar o melhor hotel em cada caso, um hotel disponível para todos para as diferen-
tes categorias que lidamos e para especificar itinerários que podem combinar vários 
países, tornando a oferta mais atraente. E um detalhe muito importante é que os pro-
gramas do Extremo Oriente, na maioria dos casos, incluem não apenas voos internos 
em cada país, mas também voos entre países diferentes. Em cada programa, os voos 
incluídos ou não são claramente indicados.

Nós aspiramos tornar SEUS e NOSSOS CLIENTES os melhores promotores. 

E deve ser assim mesmo porque o nível de satisfação é perto de 100 por 100

¡¡¡OBRIGADO POR SUA CONFIANÇA!!!
Surland: 100% tranquilidade
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EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS
Algumas das nossas Programações e NOVIDADES

COMO SEMPRE COM CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA TODA A NOSSA PROGRAMAÇÃO

 Serviço de atendimento ao cliente 24 horas, no nossa central de operações ou país de destino. 

 SAÍDAS GARANTIDAS.
 Serviços garantidos em espanhol, com especial atenção aos clientes brasileiros 

 Categorias de hotéis selecionadas, dependendo dos países, mas sempre controlados pela SURLAND. 
Café da manhã Buffet ou American Breakfast

 Traslados de chegada e saída em todos os nossos itinerários.

7 programas da Índia entre 7 e 13 dias e 
uma combinação da Índia com a Tailândia 
de 17 dias.   O seu património cultural faz 
dela um destino turístico de primeira or-
dem. Itinerários, incluindo visitas a cidades 
e monumentos PATRIMÓNIO MUNDIAL. 

*Delhi: Qutub Minar, Túmulo de Humayun.

*Jaipur: Forte Amber, Jantar Mantar ou Ob-
servatório Astronômico.

*Agra: Fatehpur Sikri, Taj Mahal e Forte de 
Agra.

Extensões para Katmandu

ÍNDIA 

Uma programaçao especial em um país 
especial no Oriente Médio, uma ponte de 
culturas entre a Europa e a Ásia, localizada 
na antiga Rota da Seda.  Nossos itinerários 
para uma visita completa incluem as cidades 
de TEHRAN-YZAD-SHIRAZ-PERSEPOLIS- 
ISFAHAN-QOM.

Novedad:

Pérolas da Pérsia 12 dias

Sabor açafrao 8 dias

IRÃ 

Uma novidade importante em nossa progra-
mação. Um novo destino, um país que se abriu 
ao turismo e que permitirá aos nossos viajan-
tes conhecer as cidades e monumentos mais 
importantes deste país. RIAD-BOURAIDA 
-MEDINA-JEDDAH-MEDINA.

Joias da Arábia Saudita 7 dias e 
Maravilhas da Arábia Saudita 9 dias

ARÁBIA SAUDITA

Uma programaçao completamente reno-
vada com 7 programas de 4 a 10 dias para 
a visita deste país com uma seleção mui-
to boa de hotéis e serviços e itinerários 
com voos incluídos para comodidade dos 
clientes.

:

Novo essências de Istambul 
e Capadócia 6 dias

Lendas da Turquia e Grécia 13 dias

TURQUIA

NOVIDADE

Reunimos nesta programação da Grécia 
itinerários que combinam a Grécia conti-
nental, com a Grécia das Ilhas com itine-
rários com estadias em Myconos e Santo-
rini e, claro, itinerários com Cruzeiros pelo 
Egeu. 

Novedad:

Mar Egeu e Capadócia 11 dias

GRÉCIA

NOVIDADE

NOVIDADE

Programa completo em Marrocos para visi-
tar as Cidades Imperiais ou O Grande Sul.

Incluímos 3 Programas da Tunísia, onde suas 
cidades, praias e deserto são combinados. 

:

Experiência no Atlas 4X4

MARROCOS E TUNÍSIA

NOVIDADE

Um destino especial em nossa programa-
ção. Itinerários de 4 a 10 dias, incluindo 
cruzeiros no Nilo, e estadias no Egito com 
extensão para o Oasis de Siwa.

Egito com cruzeiro mais 
extensão Sharm el Sheik 10 dias

NOVIDADE

EGITO

Ótima programação para o Sudeste Asiático. 
Programas para visitar a Tailândia ou o Vietnã 
e combinações com todos esses países para 
conhecer tudos em uma única viagem.

Um total de 25 programas 
nesta área de Indochna

TAILÂNDIA-VIETNÃ-CAMBOJA 

Programas completos para visitas o Japão, 
com destaque especial para o programa de 
10 dias A ORIGEM DO SOL.

Combinações de Japão e Coreia do Sul, e 
Japão para também visitar Kuala Lumpur, 
Bali e Singapura.

Programa exclusivo para 
visitar a Coreia do Sul

 JAPÃO E COREIA DO SUL
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ÁFRICA DO SUL

TANZÂNIA

MARROCOS
TUNÍSIA

EGITO

GRÉCIA
TURQUIA

ISRAEL

QUÊNIA

DUBAI

JORDÂNIA

ARÁBIA SAUDITA

LÍBANO

IRÃ

UZBEKISTÃO

ÍNDIA

TAILÂNDIA

MALDIVAS
CAMBOJA

MALÁSIA

EXTREMO ORIENTE
E OUTRAS CULTURAS
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JAPÃO

COREIA DO SULLAOS

VIETNÃ

MALÁSIA

NOVA ZELÂNDIA

CHINA

ÁSIA CENTRAL, EXTREMO ORIENTE E PACIFICO
• Programas ÍNDIA e combinados .............................................................................012-023
• Programas TAILÂNDIA e combinados ....................................................................024-057
• Programas VIETNÃ e combinados ..........................................................................058-071
• Programas Maldivas, Bali, Malásia, Singapura e City Breaks .................................072-083
• Programas JAPÃO, COREIA DO SUL, CHINA, PACIFICO e combinados ........084-097
• Programas LUA DE MEL ..........................................................................................098-105

MEDITERRÁNEO ORIENTAL, AFRICA E MÉDIO ORIENTE
• Programas ISRAEL ....................................................................................................108-115
• Programas GRÉCIA ...................................................................................................116-125
• Programas TURQUIA ................................................................................................126-138
• Programas EGITO ......................................................................................................139-149
• Programas JORDÂNIA .............................................................................................150-153
• Programas MARROCOS E TUNÍSIA .......................................................................154-165
• Programas DUBAI .....................................................................................................166-169
• Programas ARÁBIA SAUDITA .................................................................................170-173
• Programas ÁFRICA DO SUL, QUÊNIA, TANZÂNIA E ZANZIBAR ...................174-187
• Programas LÍBANO, IRÃ E UZBEKISTÃO .............................................................188-193
• Programas GRANDES COMBINAÇÕES MÉDIO ORIENTE ...............................194-229



DESCONTOS

• Em nenhum caso se aplicam descontos sobre 
os suplementos de Meia Pensão, taxas de em-
barque de cruzeiros, gorjetas, gastos de vistos 
etc.

• Maiores de 65 anos não dispõem de nenhum 
tipo de desconto na programação “Extremo 
Oriente e Outras Culturas 2023/2024”

Como queremos facilitar que a sua viagem com os seus, oferecemos em seguida as seguintes
condiçoes especiais:

VIAJAR SEGURO
CON LA GARANTÍA DE: 

Todos os programas publicados neste catálogo têm incluído
um seguro turistico que lhes garante a resolução de
todas as incidências que eventualmente possan acontecer
DESDE A CHEGADA AO DESTINO ATÉ SUA PARTIDA.

A seguir informamos o resumo de coberturas e limites
de indemnizaçao cobertos dentro da apólice número
07620004743

Incluído serviço de assistência 24 horas
 

91 344 11 55 
(Chamadas desde Espanha)

(34) 91 344 11 55
(Chamadas desde o estrangeiro)

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24H

GARANTIAS E LIMITES POR ASSEGURADO

Riscos cobertos
Quantia
assegurada
por pessoa

1. Bagagem
1.1. Perdas Materiais 200 €
4. Assistência Pessoas
Gastos médicos, cirúrgicos, farmacêuticos e de hospitalização
•Por gastos efetuados no estrangeiro e derivados de doença ou
acidente ocorridos no estrangeiro 2.000 €
• Gastos de odontologia 150 €
Prolongação de estadia no hotel com 40.- euros/dia até um limite de 400 €
Repatriação ou transporte sanitário de feridos ou doentes Ilimitado
Repatriação ou transporte de falecidos Ilimitado
Deslocamento de um acompanhante em caso de hospitalização Ilimitado
Estadia do acompanhante deslocado com 40.- euros/dia até um limite de 400 €
Repatriação de um acompanhante Ilimitado
Regresso do assegurado por falecimento de um familiar não assegurado Ilimitado
Envio urgente de medicamentos não existentes no estrangeiro Incluido
Transmissão de mensagens Incluido

•  Em cada programa informamos no quadro de 
preços o tipo de quarto que se pode confirmar. 
Em alguns casos o preço difere entre o Triplo e 
Duplo e noutros casos aparece “Preço por pax 
em Duplo/Triplo” que significa que é possível 
reservar 3 pessoas no mesmo quarto, mas o 
preço por pessoa para 3 pax em triplo será o 
mesmo que para 2 pax em duplo. Por último, 
quando só informamos preço por pessoa em 
duplo quer dizer que não é possível reservar 
quarto triplo.

• É importante saber que na maioria dos casos é 
um duplo + cama suplementar um pouco mais 
pequena. Não se recomenda quando viajam 3 
adultos.

• Quando se solicita 1 triplo em lugares onde 
nãoé possível reservar, se confirmará sempre 
1 duplo+ 1 single e será informado em cada 
reserva se há algum suplemento a pagar.

• Na maioria dos programas publicados neste 
catálogo (exceto os que têm cruzeiro pelas 
Ilhas Gregas e alguns programas de Israel) não 
há redução para crianças com mais de 2 anos. 
Onde não estiver indicado o preço de criança 
se aplicará o preço por pessoa em triplo (ou 
em duplo se o preço por pax for o mesmo que 
em triplo). As crianças até aos 2 anos (exclu-
sive) não pagam nada, únicamente os gas-
tos que originem diretamente como café da 
manhã, berço, etc…

• Em caso de viajar com crianças informe sem-
pre a idade pois pode ter descontos nos pro-
gramas que tenham voos internos incluídos. 
Neste caso temos sempre que receber uma 
cópia do passaporte que confirme a idade do 
menor.que acredite la edad del menor.

QUARTOS TRIPLOS CRIANÇAS

OUTROS
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INDIA

TAILÂNDIA

JAPÃO

COREIA DO SUL

MALDIVAS

LAOS

CAMBOJA

VIETNÃ

MALÁSIA

NOVA ZELÂNDIA

CHINA

TAILÂNDIA
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Neste apartado apresentamos nossa programação na zona 
de Ásia Central, Extremo Oriente e Pacifico que nos levará a 
conhecer lugares como:

EXTREMO ORIENTE
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INDIA 12-23

TAILÂNDIA 24-57

VIETNÃ 58-71

JAPÃO, COREIA DO SUL, 
CHINA E PACIFICO 84-97

LUA DE MEL 98-105

MALDIVAS, BALI, MALÁSIA, 
SINGAPURA E CITY BREAKS 72-83



DELHI

KATMANDÚ
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DIA 01 – DELHI
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Nova Delhi e traslado ao hotel. 
Hospedagem no hotel. 

DIA 02 – DELHI – 
SHAHPURA – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur. 
Almoço no caminho no impressionan-
te Palácio Shahpura, decorado com 
pinturas murais de 300 anos. Conti-
nuação a Jaipur, capital do estado de 
Rajasthan. À tarde, assistiremos à ce-
rimônia Aarti no templo Birla. Jantar 
e Hospedagem.

DIA 03 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Am-
ber. Este complexo palaciano impõe–
se na cima de uma colina à qual subi-
remos nas costas de um elefante (cota 
restrita) ou em jipes. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, visitaremos 
o Palácio da Cidade, o incrível Jantar 
Mantar, um Observatório onde pode-
remos verificar a precisão dos instru-
mentos construídos no século XVIII. 
Poderemos contemplar a espetacular 
fachada do Palácio dos Ventos, que se 
tornou um emblema da cidade. A se-
guir, visita panorâmica do Albert Hall, 

o museu mais antigo do estado e um 
bom exemplo da arquitetura indo–
sarracena. Tempo livre no famoso 
mercado local “Bazaar Bapu”. Jantar 
e Hospedagem.

DIA 04 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhane-
ri e seus monumentos medievais dos 
Rajputs como o poço Chand Bao-
ri. Almoço em um restaurante local. 
Continuação pela estrada para visitar 
a cidade abandonada de Fatehpur Si-

ÍNDIA A SEU ALCANCEDATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• É necessário visto para entrar na 
Índia. Verifique os procedimentos 
para obtê-lo em seus países.

• Passaporte com validez mínima 
de 6 meses.

• Habitações de categoria standard 
em todos os hotéis.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

NOTAS IMPORTANTES

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Índia ao teu Alcance Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 1.130 485 1.425 640
16/Abr-20/Set 1.020 330 1.190 450
21/Set-31/Mar 1.150 490 1.450 640

Índia ao teu Alcance + Ext. Kathmandu Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 1.860 900 2.250 1.125
16/Abr-20/Set 1.750 745 2.015 935
21/Set-31/Dez 1.880 910 2.275 1.125
01/Jan-31/Mar 1.895 915 2.290 1.135
*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

*No programa de 10 dias, preços não são válidos se a estadia em Kathmandu coincide com as datas 19/Dez/23 a 08/Jan/24.

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 3227

7 dias
A PARTIR DE 

1.020$

R E F.: C 3227.1

10 dias
A PARTIR DE 

1.750$
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kri. Continuação para Agra. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 05 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, saí-
da para visitar o Taj Mahal, considerada 
uma das 7 maravilhas do mundo moder-
no. A viagem de ida e volta do estaciona-
mento será feita por ônibus eletrônico. Em 
seguida, visitaremos o Forte de Agra, um 
complexo amuralhado que abriga palácios 
e edifícios senhoriais com estilos arquitetô-
nicos que variam desde a complexidade do 
que foi construído por Akbar até a simpli-
cidade do que foi construído por seu neto 
Shah Jahan. Almoço em um restaurante 
local. À tarde, visitaremos o ASRAM de 
Madre Teresa. Jantar e Hospedagem.

DIA 06 – AGRA – DELHI
Café da manhã. Saída para Delhi. Na 
chegada, faremos uma visita com-
binada à antiga e nova Delhi, co-
meçando com uma visita à mesquita 
“Jama Masjid”, a maior da Índia. Em 
seguida, faremos um passeio de ri-
quixá pelos bazares Chandni Chowk. 
A seguir, visita panorâmica do for-
te vermelho. Também visitaremos o 

memorial Mahatma Gandhi e o tem-
plo Sikh. Almoço em um restaurante 
local. Continuaremos por Nova Delhi, 
com visita panorâmica da casa pre-
sidencial, Parlamento e Porta da Índia. 
Também visitaremos o Qutub Minar, 
declarado Patrimônio da Humanida-
de em 1993. Tarde livre para explorar 
o mercado de Connaught. Jantar de 
despedida. Hospedagem.

DIA 07 – DELHI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

DIA 07 – DELHI – KATHMANDU
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarque em voo (incluído) 
com destino a Kathmandu. Chegada 
e traslado ao hotel. Katmandu, capi-
tal do Nepal, localizada no coração da 
cordilheira Himalaia. Hospedagem.

DIA 08 – KATHMANDU – 
SWAYAMBUNATH – PATAN – 
KATHMANDU
Café da manhã. Saída em ônibus para 
subir a colina Swayambunath e depois 
visitar a Estupa Swayambunath, de 
rito Newari–budista. Voltamos a Ka-
thmandu para terminar nossa visita 
em sua Praça Durbar, onde veremos o 
Templo Kasta Mandap e também ve-
remos a Kumari, deusa viva. À tarde, 
excursão a Patán, também conhecida 
como Lalitpur, “a bela cidade”. Visita-
remos sua Praça Durbar, onde uma 
profusão de templos e pagodes se ali-
nham em frente à fachada do antigo 
palácio real. Hospedagem.

DIA 09 – KATHMANDU
Café da manhã. De manhã, visita a 
Pashupatinath para ver o templo do 
Senhor Shiva com dois telhados es-
calonados de portas de ouro e prata, 
famoso por sua grande arquitetura. A 
seguir, Bhaktapur, também conhecida 
como Bhadgaon, é a cidade nepalesa 
que melhor preservou seus monu-
mentos medievais. À tarde, visita a 
Bodnath, uma das maiores estupas do 
mundo. Local de culto dos budistas ti-
betanos, situado numa praça circular, 
rodeado de conventos e bazares. Re-
torno a Katmandu. Hospedagem.

DIA 10 – KATHMANDU – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

EXTENSÃO KATMANDÚ

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Delhi Park Plaza CBD Shadara 4* The Leela Ambience Convention 5*

Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre 4*Sup 

Agra Crystal Sarovar Premiere 5* Crystal Sarovar Premiere 5* 
(Hab. Vista Taj Mahal)

Delhi Lemon Tree Aerocity 4* 
(Aeroporto)

Pride Plaza Aerocity 5* 
 (Aeroporto)

Katmandú Himalaya 4* Soaltee Crowne Plaza 5*

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ÍNDIA
• 6 noites em pensão completa 

em hotéis e restaurantes locais 
desde o café da manhã do 2º 
dia até o café da manhã do 7º 
dia.

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de Delhi.

• Traslados e visitas de acordo 
com o programa em veículo 
com ar condicionado.

• Guia acompanhante em 
espanhol durante todo o 
circuito.

• Cerimônia Aarti no templo 
Birla em Jaipur.

• Subida em elefante ou jipe 
desde o estacionamento até a 
entrada do Forte AMBER.

• Ônibus eletrônico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj 
Mahal.

• Passeio de riquixá em Delhi.
• Ingressos nos monumentos 

descritos no roteiro.
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem.

NEPAL
• Voo Delhi-Kathmandu (15 kg 

de equipagem incluído e 7 kg 
de equipagem de mão)

• 3 noites no hotel escolhido em 
regime de alojamento e café 
da manhã

• Ingressos nos monumentos 
descritos no roteiro (exceto 
templos/mesquitas que 
não permitam a entrada de 
estrangeiros)

• Assistência em espanhol em 
traslados ao aeroporto e visitas

• Taxas vigentes

ÍNDIA Y NEPAL: 
• Engressos em templos/

mesquitas no Nepal para 
estrangeiros.

• Visto Índia e Nepal.
• Despesas pessoais como 

lavanderia, telefonemas, etc.
• Bebidas em hotéis e 

restaurantes, inclusive nas 
refeições incluídas.

• Visitas e excursões não 
especificadas no roteiro.

• Gorjetas, maleteiros e extras 
pessoais.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Jantares de ceias de Natal e 
Ano Novo

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

DELHI>KATMANDÚ
VOO



AGRA
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DIA 01 – DELHI
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Nova Delhi e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 02 – DELHI – 
SHAHPURA – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur. Al-
moço no caminho no impressionante 
Palácio Shahpura, decorado com pintu-
ras murais de 300 anos. Continuação a 
Jaipur, capital do estado de Rajasthan. À 
tarde, assistiremos à cerimônia Aarti no 
templo Birla. Jantar e Hospedagem.

DIA 03 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Am-
ber. Este complexo palaciano impõe–se 
na cima de uma colina à qual subiremos 
nas costas de um elefante (cota restrita) 
ou em jipes. Almoço em um restauran-
te local. À tarde, visitaremos o Palácio 
da Cidade, o incrível Jantar Mantar, um 
Observatório onde poderemos verificar 
a precisão dos instrumentos construídos 
no século XVIII. Poderemos contemplar 
a espetacular fachada do Palácio dos 
Ventos, que se tornou um emblema da 
cidade. A seguir, visita panorâmica do 
Albert Hall, o museu mais antigo do es-
tado e um bom exemplo da arquitetura 
indo–sarracena. Tempo livre no famoso 
mercado local “Bazaar Bapu”. Jantar e 
Hospedagem.

faremos um passeio de riquixá pelos 
bazares Chandni Chowk. A seguir, visita 
panorâmica do forte vermelho. Também 
visitaremos o memorial Mahatma Gan-
dhi e o templo Sikh. Almoço em um res-
taurante local. Continuaremos por Nova 
Delhi, com visita panorâmica da casa 
presidencial, Parlamento e Porta da Índia. 
Também visitaremos o Qutub Minar, de-
clarado Patrimônio da Humanidade em 
1993. Tarde livre para explorar o mercado 
de Connaught. Jantar de despedida. 
Hospedagem.

DIA 07 – DELHI – VARANASI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarque em voo (incluído) com 
destino a Varanasi. Chegada e traslado 
ao hotel. Almoço em um restaurante lo-
cal. Varanasi, situada às margens do rio 
Ganges, é a principal cidade de peregri-
nação para devotos hindus. À tarde, pas-
seio de riquixá para testemunhar a 
cerimônia Aarti nos Ghats do sagrado 
rio Ganges. Jantar e Hospedagem.

DIA 08 – VARANASI – DELHI – 
CIDADE DE ORIGEM
Antes do amanhecer, traslado aos ghats 
do rio Ganges, para observar os rituais 
de purificação desde um barco. Após o 
nascer do sol, visitaremos alguns dos 
templos mais exóticos da região. Retorno 
ao hotel para o café da manhã. Tras-
lado ao aeroporto, no caminho visita-
remos “Sarnath”, uma pequena cidade 
considerada um dos quatro lugares mais 
sagrados do budismo. Almoço e trasla-
do ao aeroporto para embarque em voo 
(incluído) com destino a Delhi. Chegada 
ao aeroporto de Delhi e conexão com seu 
voo internacional (este voo internacional 
deve ser noturno para poder conectar). 
Fim dos nossos serviços.

DIA 04 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhaneri e 
seus monumentos medievais dos Rajputs 
como o poço Chand Baori. Almoço em 
um restaurante local. Continuação pela 
estrada para visitar a cidade abandona-
da de Fatehpur Sikri. Continuação para 
Agra. Jantar e Hospedagem.

DIA 05 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, sa-
ída para visitar o Taj Mahal, conside-
rada uma das 7 maravilhas do mundo 
moderno. A viagem de ida e volta do 
estacionamento será feita por ônibus ele-
trônico. Em seguida, visitaremos o Forte 
de Agra, um complexo amuralhado que 
abriga palácios e edifícios senhoriais com 
estilos arquitetônicos que variam desde a 
complexidade do que foi construído por 
Akbar até a simplicidade do que foi cons-
truído por seu neto Shah Jahan. Almoço 
em um restaurante local. À tarde, visita-
remos o ASRAM de Madre Teresa. Jantar 
e Hospedagem.

DIA 06 – AGRA – DELHI
Café da manhã. Saída para Delhi. Na 
chegada, faremos uma visita combina-
da à antiga e nova Delhi, começan-
do com uma visita à mesquita “Jama 
Masjid”, a maior da Índia. Em seguida, 

ÍNDIA ESPIRITUAL

• Visto Índia. 
• Jantares de ceias de Natal e 

Ano Novo.
• Despesas pessoais como 

lavanderia, telefonemas, etc.
• Bebidas em hotéis e 

restaurantes, inclusive nas 
refeições incluídas.

• Visitas e excursões não 
especificadas no roteiro.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Gorjetas, maleteiros e extras 
pessoais.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• 7 noites em pensão completa 
em hotéis e restaurantes locais 
desde o café da manhã do 2º 
dia até o almoço do 8º dia.

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de Delhi.

• Traslados e visitas de acordo 
com o programa em veículo 
com ar condicionado.

• Guia acompanhante em 
espanhol desde Delhi até Agra. 
Em Varanasi será outro guia, 
também em espanhol.

• Voo Delhi/Varanasi/Delhi (15 kg 
de equipagem incluído e 7 kg 
de equipagem de mão)

• Cerimônia Aarti no templo 
Birla em Jaipur e no rio Ganges 
em Varanasi.

• Subida em elefante ou jipe 
desde o estacionamento até a 
entrada do Forte AMBER.

• Ônibus eletrônico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj 
Mahal.

• Passeio de riquixá em Delhi e 
Varanasi.

• Passeio de barco em Varanasi.
• Ingressos aos monumentos 

descritos no roteiro.
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01–15/Abr 1.620 570 1.760 700
16/Abr–20/Set 1.475 395 1.625 485
21/Set–31/Mar 1.680 600 1.845 730
*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Delhi Plaza CBD Shadara 4* The Leela Ambience 
Convention 5*

Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre 4*Sup 

Agra Crystal Sarovar Premiere 5* Crystal Sarovar Premiere 5* 
(Hab. Vista Taj Mahal)

Delhi Lemon Tree Aerocity 4* 
(Aeroporto)

Pride Plaza Aerocity 5* 
 (Aeroporto)

Varanasi Rivatas / Grapevine /  The 
Amayaa (hab. Deluxe) 4* Madin 5*

• É necessário visto para entrar na Índia. 
Verifique os procedimentos para obtê-lo 
em seus países.

• Passaporte com validez mínima de 6 
meses.

• Habitações de categoria standard em 
todos os hotéis.

• Na estação das monções, o passeio de 
barco no rio Ganges em Varanasi está 
sujeito ao nível da água.

• O voo de saída de Delhi deve ser à noite 
para poder fazer a conexão.

• O preço dos voos internos pode aumentar 
sem aviso prévio e o preço final será 
informado na confirmação da reserva.

NOTAS IMPORTANTES

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

R E F. C 3081

8 dias
A PARTIR DE 

1.475$
DELHI-VARANASI-DELHI

VOOS INCLUIDOS
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DIA 01 – BOMBAY
Chegada ao Aeroporto internacio-
nal de Bombay e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

DIA 02 – BOMBAY
Café da manhã e visita panorâmica 
à Porta da Índia, o monumento mais 
emblemático da cidade. Continuaremos 
visitando a Suprema Corte de Bombay, 
a Universidade, a Toore do relógio de 
Rajabhai para continuar com o Victoria 
Terminus e dar um passeio pelo Merca-
do Crawford. Também teremos a opor-
tunidade de visitar a Mesquita Haji Ali 
terminando no Mani Bhavan, uma casa–
museu que foi o alojamento de Gandhi. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 03 – BOMBAY – UDAIPUR
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarque em voo com destino a 
Udaipur (incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. À tarde, passeio de barco no 
Lago Pichola em serviço regular (sujeito 
ao nível da água do lago). Visita alterna-
tiva da Galeria Fateh Prakash. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 04 – UDAIPUR
Café da manhã. Visitaremos o Palá-
cio da Cidade, um símbolo, localizado 
às margens do Lago Pichola, representa 
uma fusão dos estilos arquitetônicos do 
Rajastão e Mogol. Estando situado numa 
colina, este palácio oferece vistas espeta-
culares da cidade e áreas vizinhas. Tam-

DIA 07 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhaneri e 
seus monumentos medievais dos Rajputs 
como o poço Chand Baori.  Continuação 
pela estrada para visitar a cidade aban-
donada de Fatehpur Sikri. Continuação 
para Agra. Jantar e Hospedagem.

DIA 08 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, saída 
para visitar o Taj Mahal, considerada uma 
das 7 maravilhas do mundo moderno. A 
viagem de ida e volta do estacionamento 
será feita por ônibus eletrônico. Em seguida, 
visitaremos o Forte de Agra, um complexo 
amuralhado que abriga palácios e edifícios 
senhoriais com estilos arquitetônicos que 
variam desde a complexidade do que foi 
construído por Akbar até a simplicidade 
do que foi construído por seu neto Shah 
Jahan.  À tarde, visitaremos o ASRAM de 
Madre Teresa. Jantar e Hospedagem

DIA 09 – AGRA – DELHI
Café da manhã. Saída para Delhi. Na 
chegada, faremos uma visita combinada 
à antiga e nova Delhi, começando com 
uma visita à mesquita “Jama Masjid”, a 
maior da Índia. Em seguida, faremos um 
passeio de riquixá pelos bazares Chand-
ni Chowk. A seguir, visita panorâmica do 
forte vermelho. Também visitaremos o 
memorial Mahatma Gandhi e o templo 
Sikh. Continuaremos por Nova Delhi, com 
visita panorâmica da casa presidencial, 
Parlamento e Porta da Índia. Também vi-
sitaremos o Qutub Minar, declarado Pa-
trimônio da Humanidade em 1993. Tarde 
livre para explorar o mercado de Connau-
ght. Jantar de despedida. Hospedagem.

DIA 10 – DELHI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o trasla-
do ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

bém visitaremos o Sahelion – Ki – Bari 
e o Templo Jagdish. Resto do tempo livre 
para visitar os mercados de Udaipur. Jan-
tar e Hospedagem.

DIA 05 – UDAIPUR – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur 
visitando no caminho os templos 
Eklingi e Nagda, localizados a cerca de 
20 km de Udaipur, que são conhecidos 
como Kailashpuri e que abrigam vá-
rios templos, além de mais de 100 pe-
quenos santuários. Chegada a Jaipur, 
capital do estado de Rajasthan, co-
nhecida como “A Cidade Rosa”. Check 
in no Hotel. À tarde, visite o famoso 
Templo Birla para testemunhar a ceri-
mônia Aarti. Jantar e Hospedagem.

DIA 06 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Amber. 
Este complexo palaciano impõe–se na 
cima de uma colina à qual subiremos 
nas costas de um elefante (cota restrita) 
ou em jipes. À tarde, visitaremos o Pa-
lácio da Cidade, o incrível Jantar Man-
tar, um Observatório onde poderemos 
verificar a precisão dos instrumentos 
construídos no século XVIII. Poderemos 
contemplar a espetacular fachada do 
Palácio dos Ventos, que se tornou um 
emblema da cidade. A seguir, visita pa-
norâmica do Albert Hall, o museu mais 
antigo do estado e um bom exemplo 
da arquitetura indo–sarracena. Tempo 
livre no famoso mercado local “Bazaar 
Bapu”. Jantar e Hospedagem.

A RIQUEZA DA ÍNDIA
DATAS DE INICIO

• 9 noites de alojamento em meia 
pensão (Exceto a 1ª noche em 
B/B)

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de 
Bombay.

• Traslados e visitas de acordo com 
o programa em veículo com ar 
condicionado.

• Guia acompanhante em 
espanhol em Bombay e a partir 
de Udaipur até Delhi

• Voo Bombay-Udaipur (15 kg de 
equipagem incluído e 7 kg de 
equipagem de mão)

• Passeio de barco pelo 
Lago Pichola em serviço 
compartilhado.

• Cerimônia Aarti no templo Birla 
em Jaipur.

• Subida em elefante ou jipe desde 
o estacionamento até a entrada 
do Forte AMBER.

• Ônibus eletrônico do 
estacionamento até a entrada de 
Fatehpur Sikri e no Taj Mahal.

• Passeio de riquixá em Delhi.
• Ingressos aos monumentos 

descritos no roteiro.
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Visto Índia.
• Despesas pessoais como 

lavanderia, telefonemas, etc.
• Bebidas em hotéis e 

restaurantes, inclusive nas 
refeições incluídas.

• Visitas e excursões não 
especificadas no roteiro.

• Gorjetas, maleteiros e extras 
pessoais.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Jantares de ceias de Natal e Ano 
Novo.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• É necessário visto para entrar na Índia. 
Verifique os procedimentos para obtê-lo 
em seus países.

• Passaporte com validez mínima de 6 meses.
• Habitações de categoria standard em 

todos os hotéis.
• O preço dos voos internos pode aumentar 

sem aviso prévio e o preço final será 
informado na confirmação da reserva.

NOTAS IMPORTANTES

Sábados 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 2.160 790 2.335 875
16/Abr-15/Set 1.920 570 2.095 750
16/Set-31/Mar 2.285 880 2.465 940
Supl. Pensão Completa (8 almoços) 190
*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Bombay The Fariyas 4* The Lalit 5*

Udaipur Bamboo Saa Resort 4* Ananta Spa & Resort 4*Sup 
Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre 4*Sup

Agra Crystal Sarovar Premiere 5* Crystal Sarovar Premiere 5* 
(Hab. Vista Taj Mahal)

Delhi Park Plaza CBD Shahdara 4* The Leela Ambience 
Convention 5*

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

R E F.: C 4014

10 dias
A PARTIR DE 

1.920$
BOMBAY–UDAIPUR

VOO INCLUIDO
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truídos em mármore branco no cami-
nho. Continuação até Jodhpur, a se-
gunda maior cidade do estado indiano 
de Rajastão. Devido aos seus palácios, 
fortalezas e templos, esta cidade en-
trou para a lista dos destinos turísticos 
mais exóticos da Índia. Por causa de 
suas casas pintadas de azul ao redor 
do Forte Mehrangarh, Jodhpur é co-
nhecida como a Cidade Azul. À tarde, 
visita dos mercados ao redor da Torre 
do Relógio. Jantar e Hospedagem.

DIA 05 – JODHPUR – JAIPUR
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos o Forte Mehrangarh e Jaswant-
Thada. Continuaremos para Jaipur, ca-
pital do estado de Rajastão, conhecida 
mundialmente como a “cidade rosa” 

DIA 01 – DELHI
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Nova Delhi e traslado ao hotel.  
Hospedagem. 

DIA 02 – DELHI – UDAIPUR
Café da manhã no hotel. Visita panorâ-
mica de Nova Deli: Casa Presidencial, Par-
lamento, Porta da Índia e depois visita a 
Qutub Minar, o minarete mais alto da Índia. 
No horário indicado, traslado ao aeropor-
to para embarque em voo (incluído) com 
destino a Udaipur, a cidade dos lagos. É 
uma cidade colorida situada no sul do Ra-
jastão. Jantar e Hospedagem.

DIA 03 – UDAIPUR
Café da manhã. Visitaremos o Palácio da 
Cidade, um símbolo, localizado às margens 
do Lago Pichola, representa uma fusão dos 
estilos arquitetônicos do Rajastão e Mogol. 
Estando situado numa colina, este palá-
cio oferece vistas espetaculares da cidade 
e áreas vizinhas. Também visitaremos o 
Sahelion – Ki – Bari e o Templo Jagdish. 
Resto do tempo livre para visitar os mer-
cados de Udaipur. Jantar e Hospedagem.

DIA 04 – UDAIPUR – 
RANAKPUR – JODHPUR
Café da manhã. Saída para Jodhpur 
visitando os templos Ranakpur cons-

RAJASTÃO ESPECIAL
cercada por belos palácios, mansões e 
jardins espalhados por todo o seu ter-
reno. De tarde visita ao famoso tem-
plo de Birla para assistir a cerimônia 
Aarti. Jantar e Hospedagem.

DIA 06 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Am-
ber. Este complexo palaciano impõe–
se na cima de uma colina à qual subi-
remos nas costas de um elefante (cota 
restrita) ou em jipes. À tarde, visita-
remos o Palácio da Cidade, o incrível 
Jantar Mantar, um Observatório onde 
poderemos verificar a precisão dos 
instrumentos construídos no século 
XVIII. Poderemos contemplar a espeta-
cular fachada do Palácio dos Ventos, 
que se tornou um emblema da cidade. 

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Delhi Park Plaza CBD Shahdara 4* The Leela Ambience 
Convention 5*

Udaipur Justa Rajputana 4* Ananta Spa & Resort 4*Sup 
Jodhpur Park Plaza Jodhpur 4* Radisson Jodhpur  4*Sup

Jaipur Ramada Jaipur / Ramada by 
Wyndham 4*

Radisson City Centre / 
Holiday Inn 4*Sup

Agra Radisson Blue 4*Sup Crystal Sarovar Premiere 5* 
 (Vista Taj Mahal) 

Delhi Lemon Tree 4* 
Aerocity (Aeroporto)

Pride Plaza Aerocity 5* 
(Aeroporto)

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

R E F. C 3306 

10 dias
A PARTIR DE 

1.790$

DELHI–UDAIPUR
VOO INCLUIDO
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A seguir, visita panorâmica do Albert 
Hall, o museu mais antigo do estado e 
um bom exemplo da arquitetura indo–
sarracena. Tempo livre no famoso 
mercado local “Bazaar Bapu”. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 07 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhane-
ri e seus monumentos medievais dos 
Rajputs como o poço Chand Baori.  
Continuação pela estrada para visitar 
a cidade abandonada de Fatehpur Si-
kri. Continuação para Agra. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 08 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, saída 
para visitar o Taj Mahal, considerada 
uma das 7 maravilhas do mundo moder-

no. A viagem de ida e volta do estacio-
namento será feita por ônibus eletrônico. 
Em seguida, visitaremos o Forte de Agra, 
um complexo amuralhado que abriga 
palácios e edifícios senhoriais com es-
tilos arquitetônicos que variam desde a 
complexidade do que foi construído por 
Akbar até a simplicidade do que foi cons-
truído por seu neto Shah Jahan.  À tarde, 
visitaremos o ASRAM de Madre Teresa. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 09 – AGRA – DELHI
Café da manhã. Partida por estrada para 
Delhi, na chegada visita da antiga Delhi 
com a mesquita “Jama Masjid”, a maior 
mesquita da Índia, onde mais tarde des-
frutaremos de um passeio de riquixá pe-
los bazares Chandni Chowk. Visita externa 
do Forte Vermelho, Raj Ghat, o memorial 
Mahatma Gandhi e o templo Sikh, onde 
visitaremos a cozinha comunitária (Guru-

duwara Bangla Sahib). Tarde livre para 
explorar o mercado de Connaught Place. 
Jantar de despedida em restaurante lo-
cal. Traslado ao hotel. Hospedagem

DIA 10 – DELHI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o trasla-
do ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 1.950 655 2.060 925
16/Abr-20/Set 1.790 575 1.970 685
21/Set-31/Mar 2.075 720 2.225 950
Supl. Pensão Completa (8 almoços) 175
*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD

• 9 noites de alojamento em 
regime de meia pensão (Exceto 
a 1ª noite em B/B)

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de Delhi.

• Veículo com ar condicionado 
e guia acompanhante em 
espanhol durante todo o 
circuito.

• Voo Delhi-Udaipur (15 kg de 
equipagem incluído e 7 kg de 
equipagem de mão)

• Passeio de barco pelo 
lago Pichola em serviço 
compartilhado. 

• Cerimônia Aarti no templo 
Birla em Jaipur.

• Subida em elefante ou jipe 
desde o estacionamento até a 
entrada do Forte AMBER.

• Ônibus eletrônico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj 
Mahal.

• Passeio de riquixá em Delhi.
• Ingressos nos monumentos 

descritos no roteiro.
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

• Visto Índia.
• Despesas pessoais como 

lavanderia, telefonemas, etc.
• Bebidas em hotéis e 

restaurantes, inclusive nas 
refeições incluídas.

• Visitas e excursões não 
especificadas no roteiro.

• Gorjetas, maleteiros e extras 
pessoais.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Jantares de ceias de Natal e 
Ano Novo

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• É necessário visto para entrar na 
Índia. Verifique os procedimentos para 
obtê-lo em seus países.

• Passaporte com validez mínima de 6 
meses.

• Habitações de categoria standard em 
todos os hotéis.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o preço 
final será informado na confirmação 
da reserva.

NOTAS IMPORTANTES
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Jantar Mantar, um Observatório onde 
poderemos verificar a precisão dos 
instrumentos construídos no século 
XVIII. Poderemos contemplar a espe-
tacular fachada do Palácio dos Ventos, 
que se tornou um emblema da cidade. 
A seguir, visita panorâmica do Albert 
Hall, o museu mais antigo do estado e 
um bom exemplo da arquitetura indo–
sarracena. Tempo livre no famoso 
mercado local “Bazaar Bapu”. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhane-
ri e seus monumentos medievais dos 
Rajputs como o poço Chand Baori. 
Almoço em um restaurante local. 
Continuação pela estrada para visi-
tar a cidade abandonada de Fatehpur 
Sikri. Continuação para Agra. Jantar 
e hospedagem.

DIA 05 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, saída 
para visitar o Taj Mahal, considerada 
uma das 7 maravilhas do mundo moder-
no. A viagem de ida e volta do estaciona-
mento será feita por ônibus eletrônico. Em 
seguida, visitaremos o Forte de Agra, um 
complexo amuralhado que abriga palácios 
e edifícios senhoriais com estilos arquitetô-
nicos que variam desde a complexidade do 
que foi construído por Akbar até a simpli-
cidade do que foi construído por seu neto 
Shah Jahan. Almoço em um restaurante 
local. À tarde, visitaremos o ASRAM de 
Madre Teresa. Jantar e hospedagem.

DIA 06 – AGRA – JHANSI – 
ORCHHA – KHAJURAHO
Café da manhã. Traslado à estação fer-
roviária para pegar o trem para Jhansi (in-
cluído). Na chegada, visitaremos a cidade 
histórica de “Orchha”, com visita aos seus 
templos e o famoso forte de Orchha. Resto 
do tempo livre para conhecer os coloridos 

DIA 01 – DELHI
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Nova Delhi e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 02 – DELHI – 
SHAHPURA – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur. 
Almoço no caminho no impressionan-
te Palácio Shahpura, decorado com 
pinturas murais de 300 anos. Conti-
nuação a Jaipur, capital do estado de 
Rajasthan. À tarde, assistiremos à ce-
rimônia Aarti no templo Birla. Jantar 
e hospedagem.

DIA 03 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte 
Amber. Este complexo palaciano im-
põe–se na cima de uma colina à qual 
subiremos nas costas de um elefante 
(cota restrita) ou em jipes. Almoço em 
um restaurante local. À tarde, visita-
remos o Palácio da Cidade, o incrível 

ÍNDIA SAGRADA

• É necessário visto para entrar 
na Índia e Nepal. Verifique os 
procedimentos para obtê-lo em 
seus países.

• Passaporte com validez mínima 
de 6 meses.

• Habitações de categoria 
standard em todos os hotéis.

• Na estação das monções, o 
passeio de barco no rio Ganges 
em Varanasi está sujeito ao 
nível da água.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Índia Sagrada Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 2.225 760 2.590 970
16/Abr-20/Set 1.880 550 2.150 595
21/Set-31/Mar 2.280 795 2.770 1.050

Índia Sagrada + Ext. Kathmandu Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 2.955 1.180 3.410 1.460
16/Abr-20/Set 2.610 965 2.970 1.080
21/Set-31/Dez 3.055 1.210 3.595 1.535
01/Jan-31/Mar 3.020 1.220 3.610 1.545
*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

*No programa de 13 dias, preços não são válidos se a estadia em Kathmandu coincide com as datas 19/Dez/23 a 08/Jan/24.

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 3236

10 dias
A PARTIR DE 

1.880$

R E F.: C 3236.1

13 dias
A PARTIR DE 

2.610$

INTERNOS INCLUIDOS
VOOS
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cidade perto de Varanasi que é considerada 
um dos quatro lugares mais sagrados do 
budismo. Jantar e hospedagem.

DIA 09 – VARANASI – DELHI 
Café da manhã. Traslado para o ae-
roporto de Varanasi para embarcar em 
um voo com destino a Delhi (incluí-
do). Na chegada, visita à cidade: Mes-
quita Jama Masjid, passeio de riquixá 
pelas ruas de Chandni Chowk, exterior 
do Forte Vermelho, Raj Ghat (memo-
rial de Mahatma Gandhi), o templo 
Sikh, a Casa Presidencial, o Parlamen-
to, o Portão da Índia e o Qutub Minar. 
Almoço e jantar em restaurante local. 
Hospedagem.

DIA 10 – DELHI  
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

DIA 10 – DELHI – KATHMANDU
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarque em voo (incluído) 
com destino a Kathmandu. Chegada 

e traslado ao hotel. Katmandu, capi-
tal do Nepal, localizada no coração da 
cordilheira Himalaia. Hospedagem.

DIA 11 – KATHMANDU – 
SWAYAMBUNATH – PATAN – 
KATHMANDU
Café da manhã. Saída em ônibus para 
subir a colina Swayambunath e depois 
visitar a Estupa Swayambunath, de 
rito Newari–budista. Voltamos a Ka-
thmandu para terminar nossa visita 
em sua Praça Durbar, onde veremos o 
Templo Kasta Mandap e também ve-
remos a Kumari, deusa viva. À tarde, 
excursão a Patán, também conhecida 
como Lalitpur, “a bela cidade”. Visita-
remos sua Praça Durbar, onde uma 
profusão de templos e pagodes se ali-
nham em frente à fachada do antigo 
palácio real. Hospedagem.

DIA 12 – KATHMANDU
Café da manhã. De manhã, visita a 
Pashupatinath para ver o templo do Se-
nhor Shiva com dois telhados escalonados 
de portas de ouro e prata, famoso por sua 
grande arquitetura. A seguir, Bhaktapur, 
também conhecida como Bhadgaon, é 
a cidade nepalesa que melhor preservou 
seus monumentos medievais. À tarde, vi-
sita a Bodnath, uma das maiores estupas 
do mundo. Local de culto dos budistas 
tibetanos, situado numa praça circular, ro-
deado de conventos e bazares. Retorno a 
Katmandu. Hospedagem.

DIA 13 – KATHMANDU – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

mercados de Orchha e seus templos locais. 
Almoço (comida vegetariana). Continua-
mos nossa rota para Khajuraho, famosa por 
seu apelo exótico e impressionantes escul-
turas nos templos. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – KHAJURAHO – VARANASI
Café da manhã. Visita o maior conjunto 
de templos hindus do país, famoso por suas 
cuidadosas esculturas eróticas e considera-
do pela Unesco como Patrimônio da Hu-
manidade. Almoço antecipado no hotel. 
Em horário conveniente, traslado ao aero-
porto de Khajuraho para embarque em voo 
com destino a Varanasi (incluído). Chega-
da e traslado ao hotel. Varanasi localizada 
às margens do rio Ganges, é a cidade mais 
importante para os devotos hindus. À tar-
de, passeio de riquixá para testemunhar a 
cerimônia Aarti nos Ghats do sagrado rio 
Ganges. Jantar e hospedagem.

DIA 08 – VARANASI 
Antes do amanhecer, traslado aos ghats do 
rio Ganges, para observar os rituais de puri-
ficação desde um barco. Após o nascer do 
sol, visitaremos alguns dos templos mais 
exóticos da região. Retorno ao hotel para 
o café da manhã. Tempo livre para des-
cansar. Almoço em um restaurante local. 
À tarde, visita a “Sarnath”, uma pequena 

EXTENSÃO KATMANDÚ

ÍNDIA
•  9 noites em pensão completa 

nos hotéis e restaurantes locais 
desde o café da manhã no 2º 
dia até o café da manhã no 
10ºdia

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de 
Delhi.

• Traslados e visitas de acordo 
com o programa em veículo 
com ar condicionado.

• Traslado de saída em 
Khajuraho e os traslados em 
Varanasi serão realizados com 
motorista em inglês.

• Guia acompanhante em 
espanhol de Delhi até Agra, 
guias locais em espanhol em 
Orchha, Khajuraho e Varanasi.

• Bilhete de trem em classe 
turista Agra-Jhansi em vagão 
com ar-condicionado. (Chair 
Car)

• Voos Khajuraho-Varanasi-Delhi 
(15 kg de equipagem incluído 
e 7 kg de equipagem de mão)

• Cerimônia Aarti no templo 
Birla em Jaipur.

• Subida em elefante ou jipe 
desde o estacionamento até a 
entrada do Forte AMBER.

• Ônibus eletrônico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj 
Mahal.

• Passeio de riquixá em Varanasi 
e Delhi e Passeio de barco pelo 
rio Ganges em Varanasi.

• Excursão a Sarnath.
• Ingressos nos monumentos 

descritos no roteiro.
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem.

NEPAL
• Voo Delhi-Kathmandu (15 kg 

de equipagem incluído e 7 kg 
de equipagem de mão)

• 3 noites no hotel escolhido em 
regime de alojamento e café 
da manhã

• Ingressos nos monumentos 
descritos no roteiro (exceto 
templos/mesquitas que 
não permitam a entrada de 
estrangeiros)

• Assistência em espanhol em 
traslados ao aeroporto e visitas

• Taxas vigentes

O PREÇO INCLUI

 
• Ingressos em templos/

mesquitas no Nepal para 
estrangeiros.

• Visto Índia e Nepal.
• Despesas pessoais como 

lavanderia, telefonemas, etc.
• Bebidas em hotéis e 

restaurantes, inclusive nas 
refeições incluídas.

• Visitas e excursões não 
especificadas no roteiro.

• Gorjetas, maleteiros e extras 
pessoais.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Jantares de ceias de Natal e 
Ano Novo

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Delhi Crown Plaza Mayur Vihar 4* The Leela Ambience Convention 5*
Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre 4*Sup

Agra Crystal Sarovar Premiere 5*
Crystal Sarovar Premiere 5* 

(Hab. Vista Taj Mahal)

Khajuraho Golden Tulip 4* Radisson Jass 5*

Varanasi Rivatas 4* Madin  5*

Delhi Lemon Tree 4*(Aeroporto) Pride Plaza Aerocity 5* (Aeroporto)

Katmandú Himalaya 4* Soaltee Crowne Plaza 5*

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – DELHI
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Nova Delhi e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

DIA 02 – DELHI– AMRITSAR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarque em voo (incluído) com 
destino a Amritsar. Chegada e trasla-
do ao hotel. Almoço. À tarde, iremos a 
Wagah, na fronteira com o Paquistão, 
para assistir à troca da guarda (sujeito 
a operação). À noite, assistiremos à 
cerimônia Aarti no Templo Dourado. 
Jantar e Hospedagem.
 
DIA 03 – AMRITSAR – DELHI 
Café da manhã. Visita do Templo 
Dourado dos Sikhs, localizado no co-
ração da cidade. Caracteriza–se pelos 
seus quatro portões de entrada (cha-
mados deoris), nas quatro direções e 
pelas capelas decoradas com bom gos-
to, em termos de arte e arquitetura. 
Visita de Jaliawala Bagh e dos jardins 

Ram Bagh. Almoço em um restaurante 
local. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo (in-
cluído) com destino a Delhi. Chegada 
e traslado ao hotel, jantar em restau-
rante local. Hospedagem.

DIA 04 – DELHI – 
SHAHPURA – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur. Al-
moço no caminho no impressionante 
Palácio Shahpura, decorado com pin-
turas murais de 300 anos. Continuação 
a Jaipur, capital do estado de Rajas-
than. À tarde, assistiremos à cerimô-
nia Aarti no templo Birla. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 05 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Amber. 
Este complexo palaciano impõe–se na 
cima de uma colina à qual subiremos nas 
costas de um elefante (cota restrita) ou em 
jipes. Almoço em um restaurante local. À 
tarde, visitaremos o Palácio da Cidade, o 

incrível Jantar Mantar, um Observatório 
onde poderemos verificar a precisão dos 
instrumentos construídos no século XVIII. 
Poderemos contemplar a espetacular fa-
chada do Palácio dos Ventos, que se tornou 
um emblema da cidade. A seguir, visita 
panorâmica do Albert Hall, o museu mais 
antigo do estado e um bom exemplo da 
arquitetura indo–sarracena. Tempo livre no 
famoso mercado local “Bazaar Bapu”. Jan-
tar e Hospedagem.

DIA 06 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhaneri e 
seus monumentos medievais dos Rajputs 
como o poço Chand Baori. Almoço em 
um restaurante local. Continuação pela 
estrada para visitar a cidade abandonada 
de Fatehpur Sikri. Continuação para Agra. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 07 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, saída 

ÍNDIA SURPREENDENTE  
COM AMRITSAR

• É necessário visto para entrar na 
Índia. Verifique os procedimentos 
para obtê-lo em seus países.

• Passaporte com validez mínima 
de 6 meses.

• Habitações de categoria standard 
em todos os hotéis.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Domingos 
01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Índia Surpreendente com Amritsar Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 1.880 680 2.260 850
16/Abr-20/Set 1.675 520 1.950 605
21/Set-31/Mar 2.010 730 2.390 940
Índia Surpreendente com Amritsar + 
Ext. Kathmandu Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 2.610 1.100 3.085 1.335
16/Abr-20/Set 2.405 935 2.775 1.095
21/Set-31/Dez 2.740 1.150 3.215 1.430
01/Jan-31/Mar 2.755 1.155 3.230 1.440
*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

*No programa de 12 dias, preços não são válidos se a estadia em Kathmandu coincide com as datas 19/Dez/23 a 08/Jan/24.

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 3228

9 dias
A PARTIR DE 

1.675$

R E F.: C 3228.1

12 dias
A PARTIR DE 

2.405$

DELHI>AMRITSAR> DELHI
VOOS INCLUIDOS
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para visitar o Taj Mahal, considerada 
uma das 7 maravilhas do mundo moder-
no. A viagem de ida e volta do estaciona-
mento será feita por ônibus eletrônico. Em 
seguida, visitaremos o Forte de Agra, um 
complexo amuralhado que abriga palácios 
e edifícios senhoriais com estilos arquite-
tônicos que variam desde a complexida-
de do que foi construído por Akbar até a 
simplicidade do que foi construído por seu 
neto Shah Jahan. Almoço em um restau-
rante local. À tarde, visitaremos o ASRAM 
de Madre Teresa. Jantar e Hospedagem.

DIA 08 – AGRA – DELHI
Café da manhã. Saída para Delhi. Na 
chegada, faremos uma visita combinada 
à antiga e nova Delhi, começando com 
uma visita à mesquita “Jama Masjid”, a 
maior da Índia. Em seguida, faremos um 
passeio de riquixá pelos bazares Chandni 
Chowk. A seguir, visita panorâmica do 
forte vermelho. Também visitaremos o 
memorial Mahatma Gandhi e o templo 
Sikh. Almoço em um restaurante local. 
Continuaremos por Nova Delhi, com visita 
panorâmica da casa presidencial, Parla-
mento e Porta da Índia. Também visitare-
mos o Qutub Minar, declarado Patrimônio 
da Humanidade em 1993. Tarde livre para 

explorar o mercado de Connaught. Jantar 
de despedida. Hospedagem. 

DIA 09 – DELHI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

DIA 09 – DELHI – KATHMANDU
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarque em voo (incluído) 
com destino a Kathmandu. Chegada 
e traslado ao hotel. Katmandu, capi-
tal do Nepal, localizada no coração da 
cordilheira Himalaia. Hospedagem.

DIA 10 – KATHMANDU – 
SWAYAMBUNATH – PATAN – 
KATHMANDU
Café da manhã. Saída em ônibus para 
subir a colina Swayambunath e depois 
visitar a Estupa Swayambunath, de 
rito Newari–budista. Voltamos a Ka-
thmandu para terminar nossa visita 

em sua Praça Durbar, onde veremos o 
Templo Kasta Mandap e também ve-
remos a Kumari, deusa viva. À tarde, 
excursão a Patán, também conhecida 
como Lalitpur, “a bela cidade”. Visita-
remos sua Praça Durbar, onde uma 
profusão de templos e pagodes se ali-
nham em frente à fachada do antigo 
palácio real. Hospedagem.

DIA 11 – KATHMANDU
Café da manhã. De manhã, visita a 
Pashupatinath para ver o templo do 
Senhor Shiva com dois telhados es-
calonados de portas de ouro e prata, 
famoso por sua grande arquitetura. A 
seguir, Bhaktapur, também conhecida 
como Bhadgaon, é a cidade nepalesa 
que melhor preservou seus monu-
mentos medievais. À tarde, visita a 
Bodnath, uma das maiores estupas do 
mundo. Local de culto dos budistas ti-
betanos, situado numa praça circular, 
rodeado de conventos e bazares. Re-
torno a Katmandu. Hospedagem.

DIA 12 – KATHMANDU – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o trasla-
do ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

EXTENSÃO KATMANDÚ

ÍNDIA
• 8 noites em pensão completa 

nos hotéis e restaurantes locais 
desde o café da manhã do 2º 
dia até o café da manhã do 9º 
dia.

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de 
Delhi.

• Traslados e visitas de acordo 
com o programa em veículo 
com ar condicionado.

• Voos Delhi-Amritsar-Delhi (15 
kg de equipagem incluído e 7 
kg de equipagem de mão)

• Guia acompanhante em 
espanhol do 4º ao 9º dia. Em 
Amritsar serão atendidos por 
guias locais.

• Cerimônia Aarti no templo 
Birla em Jaipur.

• Subida em elefante ou jipe 
desde o estacionamento até a 
entrada do Forte AMBER.

• Ônibus eletrônico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj 
Mahal.

• Passeio de riquixá em Delhi.
• Ingressos nos monumentos 

descritos no roteiro.
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem.

NEPAL
• Voo Delhi-Kathmandu (15 kg 

de equipagem incluído e 7 kg 
de equipagem de mão)

• 3 noites no hotel escolhido 
em regime de alojamento e 
café da manhã

• Ingressos nos monumentos 
descritos no roteiro (exceto 
templos/mesquitas que 
não permitam a entrada de 
estrangeiros)

• Assistência em espanhol em 
traslados ao aeroporto e 
visitas

• Taxas vigentes
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

 
• Ingressos em templos/

mesquitas no Nepal para 
estrangeiros.

• Visto Índia e Nepal.
• Despesas pessoais como 

lavanderia, telefonemas, etc.
• Bebidas em hotéis e 

restaurantes, inclusive nas 
refeições incluídas.

• Visitas e excursões não 
especificadas no roteiro.

• Gorjetas, maleteiros e extras 
pessoais.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Jantares de ceias de Natal e 
Ano Novo

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Delhi Lemon Tree Aerocity 4* (Aeroporto) Pride Plaza Aerocity 5* (Aeroporto)

Amritsar Country Inn & Suites 
by Carlson 4* Hyatt Amritsar 5*

Delhi Park Plaza CBD Shadara 4*
The Leela Ambience 

Convention 5*
Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre Jaipur 4*Sup

Agra Crystal Sarovar Premiere 5* Crystal Sarovar Premiere 5* 
(Hab. Vista Taj Mahal)

Delhi Lemon Tree 4*(Aeroporto) Pride Plaza Aerocity 5* (Aeroporto)
Katmandú Himalaya 4* Soaltee Crowne Plaza 5*

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

DELHI>KATMANDÚ
VOO INCLUIDO
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DIA 01 – DELHI
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Nova Delhi e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

DIA 02 – DELHI – 
SHAHPURA – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur. Al-
moço no caminho no impressionante 
Palácio Shahpura, decorado com pintu-
ras murais de 300 anos. Continuação a 
Jaipur, capital do estado de Rajasthan. À 
tarde, assistiremos à cerimônia Aarti 
no templo Birla. Jantar e Hospedagem.

DIA 03 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Am-
ber. Este complexo palaciano impõe–se 
na cima de uma colina à qual subiremos 
nas costas de um elefante (cota restrita) 
ou em jipes. Almoço em um restauran-
te local. À tarde, visitaremos o Palácio 
da Cidade, o incrível Jantar Mantar, um 
Observatório onde poderemos verificar 
a precisão dos instrumentos construídos 
no século XVIII. Poderemos contemplar 
a espetacular fachada do Palácio dos 
Ventos, que se tornou um emblema da 
cidade. A seguir, visita panorâmica do 
Albert Hall, o museu mais antigo do es-
tado e um bom exemplo da arquitetura 
indo–sarracena. Tempo livre no famoso 
mercado local “Bazaar Bapu”. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 04 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhaneri 
e seus monumentos medievais dos Ra-
jputs como o poço Chand Baori. Almoço 
em um restaurante local. Continuação 
pela estrada para visitar a cidade aban-
donada de Fatehpur Sikri. Continuação 
para Agra. Jantar e Hospedagem.

DIA 05 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, saí-
da para visitar o Taj Mahal, conside-
rada uma das 7 maravilhas do mundo 
moderno. A viagem de ida e volta do 
estacionamento será feita por ônibus 
eletrônico. Em seguida, visitaremos 
o Forte de Agra, um complexo amura-
lhado que abriga palácios e edifícios se-
nhoriais com estilos arquitetônicos que 
variam desde a complexidade do que foi 
construído por Akbar até a simplicidade 
do que foi construído por seu neto Shah 
Jahan. Almoço em um restaurante local. 
À tarde, visitaremos o ASRAM de Madre 
Teresa. Jantar e Hospedagem.

DIA 06 – AGRA – DELHI
Café da manhã. Saída para Delhi. Na 
chegada, faremos uma visita combinada 
à antiga e nova Delhi, começando com 
uma visita à mesquita “Jama Masjid”, a 
maior da Índia. Em seguida, faremos um 

passeio de riquixá pelos bazares Chan-
dni Chowk. A seguir, visita panorâmica 
do forte vermelho. Também visitaremos 
o memorial Mahatma Gandhi e o templo 
Sikh. Almoço em um restaurante local. 
Continuaremos por Nova Delhi, com visita 
panorâmica da casa presidencial, Parla-
mento e Porta da Índia. Também visitare-
mos o Qutub Minar, declarado Patrimônio 
da Humanidade em 1993. Tarde livre para 
explorar o mercado de Connaught. Jantar 
de despedida. Hospedagem.

DIA 07 – DELHI – BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino 
a Bangkok (incluído). Chegada e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 08 E 09 – BANGKOK
Café da manhã e Hospedagem. Dias li-
vres na cidade. No destino, será informa-
do sobre o dia exato da “Visita da cidade 
e seus templos com o Grande Palácio”. 
Sairemos do hotel após o café da manhã 
para fazer um tour pelas principais aveni-
das de Bangkok até chegarmos ao centro 
histórico onde visitaremos o Templo Wat 
Pho, o Templo de Mármore e depois o 
impressionante Grande Palácio. Durante 
a visita ao Grande Palácio, está incluída 
a visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o maior de toda a 
Tailândia. De volta ao hotel, visita a fá-

ÍNDIA, TAILÂNDIA E CAMBOJA

• É responsabilidade dos 
passageiros ter os vistos e 
passaportes em ordem antes da 
sua chegada em cada país.

• É necessário visto e passaporte 
com validade mínima de 6 
meses para entrar na Índia, 
Camboja e para algumas 
nacionalidades também na 
Tailândia. 

• Habitações de categoria 
standard em todos os hotéis.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo Supl. Single Em duplo Supl. Single

01-30/Abr 3.530 1.020 4.145 1.385
01/Mai-20/Set 3.430 875 3.910 1.200
21/Set-31/Mar 3.605 1.065 4.215 1.480
*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F. C 3218

16 dias
A PARTIR DE 

3.430$

INTERNOS INCLUIDOS
VOOS



AGRA

EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024  l  23 

brica estadual de pedras preciosas.
Nota: Ao visitar o Grande Palácio, deve-
mos usar calças compridas e uma cami-
sa/camiseta de mangas compridas ou na 
altura do cotovelo.

DIA 10 – BANGKOK – CHIANG MAI
Café da manhã e saída a Bangkok para 
embarcar em um voo com destino a 
Chiang Mai (incluido). Chegada e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 11 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos uma 
demonstração de força e habilidade dessas 
criaturas. Em seguida, nosso safari mon-
tado em elefante começará seguindo o 
leito do rio e atravessando a densa vege-
tação da selva. Após o safári, desceremos 
o rio em jangadas de bambu e um passeio 
de carroça puxado por bois para apreciar os 
arredores. Almoço e visita a uma plantação 
de orquídeas. À noite, teremos um jantar 
de degustação de pratos tradicionais do 
Norte com show Kantoke, com danças tí-
picas do antigo Reino de Lanna. No final, 
traslado ao hotel ou ao famoso mercado 
noturno da cidade. Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampamen-
to de elefantes, pode optar por uma das 2 
opções que lhe apresentamos. A seleção do 
acampamento deve ser feita no momento 
de solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. Usd 
65 por pessoa. Os clientes voltam a jun-
tar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em in-

glês): Supl. Usd 145 por pessoa. Os clien-
tes passam o dia no centro de conservação 
e não realizarão nenhuma atividade do pro-
grama original.

DIA 12 – CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao templo Doi 
Suthep, de onde podemos desfrutar de 
uma vista maravilhosa de Chiang Mai. 
A seguir, visitaremos a parte antiga da 
cidade e dois dos seus templos mais co-
nhecidos: o templo Wat Phra Singh, onde 
encontramos uma imagem de Buda com 
mais de 1.500 anos, e o Wat Chedi Luang, 
do mesmo período, mas com arquitetura 
diferenciada, onde acredita–se que foi o 
primeiro templo que abrigou o famoso 
Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew), hoje 
no Grande Palácio de Bangkok. Retorno 
o hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 13 – CHIANG MAI – SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarque em um voo com destino 
a Siem Reap (incluído). Chegada e tras-
lado (sem guia) ao hotel. Hospedagem.

DIA 14 –SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a vi-
sita de Angkor Thom. Saída em Tuk – Tuk 
em direção ao portão sul do complexo. 
Visita da antiga capital de Angkor Thom 
(século XII), o templo de Bayon, único por 
suas 54 torres decoradas com 200 rostos 
sorridentes de Avolokitesvara, o templo de 
Baphuon, construído sob o comando de 
Jayavarman I, os Phimeanakas e os ter-
raços do leproso rei e dos elefantes, bem 
como as câmaras reais. Continuaremos 
com Ta Prohm, um dos templos mais espe-
taculares da região, que se manteve rela-
tivamente igual a quando foi descoberto. 

Almoço e à tarde visita ao mais famoso 
dos templos: Angkor Wat, Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNESCO. 
As conhecidas cinco torres fazem parte da 
bandeira de Camboja. Esta obra de arte do 
século XII é considerada pelos historiado-
res da arte como o primeiro exemplo da 
arquitetura e arte clássica Khmer. No final, 
assistiremos ao pôr do sol sobre Angkor 
Wat. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 15 –SIEM REAP
Café da manhã.  Hoje faremos um 
passeio de barco no Lago Tonle Sap, 
o maior lago de água doce do Sudeste 
Asiático. Navegaremos pelo lago até 
chegar ao vilarejo flutuante de Chong 
Kneas, com suas casas erguidas a 8 me-
tros de altura, construídas sobre andai-
mes de madeira para que não inundem 
quando chegar a estação das chuvas. No 
caminho de volta paramos no Artisans 
D’Angkor, um projeto de artesanato tra-
dicional que colabora com o desenvolvi-
mento social e econômico da comuni-
dade rural local. Almoço e tempo livre. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 16 – SIEM REAP – 
CIUDADE DE ORIGEM
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos os templos Bantey Srei e Bantey 
Samre, dedicados a Shiva. Em seguida, 
visitamos o grupo de templos de Rou-
los: o Preah Ko, o templo da montanha 
Bakong e o templo Lolei, localizados no 
meio de um antigo reservatório de água 
ou Baray. No final, traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.
Nota: Recomendamos reservar voo de 
saída de Siem Reap depois das 16.00hs 
para poder realizar todas as visitas.

ÍNDIA
• 6 noites em pensão completa 

em hotéis e restaurantes locais 
desde o café da manhã do 2º dia 
até o café da manhã do 7º dia.

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de Delhi.

• Traslados e visitas de acordo 
com o programa em veículo 
com ar condicionado.

• Guia acompanhante em 
espanhol durante todo o 
circuito.

• Cerimônia Aarti no templo Birla 
em Jaipur.

• Subida em elefante ou jipe 
desde o estacionamento até a 
entrada do Forte AMBER.

• Ônibus eletrônico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj Mahal.

• Passeio de riquixá em Delhi.
• Ingressos nos monumentos 

descritos no roteiro.
• Voo Delhi/Bangkok
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem.

TAILÂNDIA
• Voos Bangkok/Chiang Mai/

Siem Reap.
• Visitas e excursões indicadas 

com guias em espanhol
• 3 noites em Bangkok e 3 

noites em Chiang Mai.
• Café da manhã diario e 

refeições indicadas no roteiro.
• Transporte em veículos com 

ar condicionado.
• Seguro de viagem.

CAMBOJA
• Guias locais em espanhol.
• Visitas e excursões conforme 

itinerário.
• 3 noites em Siem Reap
• Café da manhã diario e 

refeições indicadas no roteiro.
• Transporte em veículos com 

ar condicionado.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

 
• Nenhum visto.
• Jantares de ceias de Natal e 

Ano Novo.
• Despesas pessoais.
• Bebidas nas refeições 

incluídas.
• Gorjetas e maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo 

nos monumentos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Delhi Park Plaza CBD Shadara 4* The Leela Ambience Convention 5*
Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre 4*Sup

Agra Crystal Sarovar Premiere 5* Crystal Sarovar Premiere 5* 
(Hab. Vista Taj Mahal)

Delhi Lemon Tree Aerocity 4* 
(Aeroporto)

Pride Plaza Aerocity 5*  
(Aeroporto)

Bangkok Holiday Inn 4* Pullman G 5*
Chiang Mai Holiday Inn 4* Dusit D2  5*
Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor / Angkor Palace 5*

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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• Despesas pessoais.  
• Vistos.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante as 
refeições.

• Gorjetas para motoristas e guias.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Maleteiros.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIA 02 – BANGKOK
Café da manhã. Saída do hotel para 
realizar um passeio pela cidade e seus 
templos. Os templos de Bangkok são 
uma das maiores características desta 
cidade e o principal centro do coração 
e da alma da capital. Os templos aos 
quais nos referimos são: Wat Traimit 
(Templo do Buda de Ouro), Wat Pho 
(Templo do Buda Reclinado) e Wat Ben-
chamabophit (Templo de Mármore). No 
final da visita regresso ao hotel. Hos-
pedagem.

DIA 03 – BANGKOK
Café da manhã. Saída por estrada até 
ao mercado flutuante de Damnoen 
Saduak, mas antes pasaremos por Mae 
Klong, onde poderemos ver o conhecido 
“Mercado do Trem” (Talad Rom Hub). 
Com sorte, poderemos ver o trem atra-
vessar o mercado e passar entre as bar-
racas enquanto os lojistas recolhem seus 
toldos em tempo recorde. Continuação 
para o mercado flutuante, considerado 
o mais importante do país. Faremos um 
passeio de barco a motor pela zona do 
canal até chegarmos ao próprio mercado, 
onde teremos tempo livre para passe-
ar e explorar os seus produtos. Ao final 
da visita, retorno ao hotel em Bangkok. 
Hospedagem.

DIA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA 
– LOPBURI – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída de manhã para 
visitar a antiga capital do Sião, a gran-

de Ayutthaya. A poderosa cidade foi 
destruída pelos birmaneses e agora seus 
restos são protegidos pela UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. O antigo Pa-
lácio Real e Phra Si Sanphet oferecem a 
melhor visão deste antigo reino. Depois, 
continuamos para o norte até Lopburi, 
a Cidade dos Macacos, por onde pas-
saremos, sem parar, e onde poderemos 
ver o famoso templo dos macacos (Phra 
Prang Sam Yod). Almoço. Continuação 
até Phitsanulok para visitar o templo de 
alta luz em Phitsanulok “Wat Mahathat”. 
Chegada ao hotel. Hospedagem.

DIA 05 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – LAMPANG – 
CHIANG RAI
Café da manhã. Saída para Sukhothai 
onde visitaremos o Parque Histórico de 
Sukhothai que revela outra das antigas 
capitais do Reino do Sião, representan-
do o antigo esplendor da cidade através 
das reminiscências históricas, culturais 
e religiosas dos seus templos. Depois, 
iremos para Lampang, no norte da Tai-
lândia. Almoço e visita ao seu templo 

mais relevante, Wat Phra That Lam-
pang Luang. Continuação para o Lago 
Phayao onde desfrutaremos de uma 
vista panorâmica deste fabuloso lago. 
Continuação a Chiang Rai. Chegada e 
Hospedagem no hotel.
 
DIA 06 – CHIANG RAI – 
TRIÂNGULO DOURADO– CHIANG 
MAI
Café da manhã. Seguimos em direção 
à fronteira natural conhecida como 
Triângulo Dourado, onde Tailândia, 
Myanmar e Laos parecem se fundir em 
um mesmo local dividido apenas pelo 
grande rio Mekong. Visita a Casa do 
Ópio e depois visita ao Templo Branco 
de Wat Rong Khum. Almoço. Continu-
ação a Chiang Mai. Hospedagem.

DIA 07 – CHIANG MAI
Café da manhã. Saída para a monta-
nha Doi Suthep, onde veremos o templo 
mais importante de Chiang Mai, desfru-
tando de suas vistas fabulosas sobre a 
cidade. Mais tarde, iremos a um acam-
pamento de elefantes onde descu-
briremos a importância destes animais 
como ferramenta de trabalho, e haverá 
uma oportunidade única de nos aproxi-
marmos destes animais gigantescos. Ao 
final, visitaremos um jardim de orquí-
deas, outro símbolo da Tailândia e parte 
do seu patrimônio natural. Nesta visita 
poderemos apreciar uma grande varie-
dade de flores, bem como as diferenças 
no seu cultivo. Almoço. Ao final, retorno 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao ae-
roporto. Fim dos nossos serviços 

Existe a possibilidade de adicionar op-
cionalmente extensões de Chiang Mai 
para qualquer um dos destinos indicados 
acima. Por favor, consulte a seção “Exten-
sões de praias na Tailândia”

TAILÂNDIA A SEU 
ALCANCE

LAGO PHAYAO

R E F.: C 4011

8 dias
A PARTIR DE

830$

DATAS DE INÍCIO

LAMPANG

Quinta-feira  
Jan 12, 19 / Fev 09, 23 / 
Mar 09, 23 / Abr 13, 27/ 2023 
Quinta-feira   
De 04/May a 26/Out / 2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

Temporada única 830 290 975 450

Cat. Standard Cat. Primeira
PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cidade Cat. Standard Cat. Primeira

Bangkok Furama Silom 3*sup Holiday Inn Bangkok 4*

Phitsanulok The Imperial & Convention 3*sup

Chiang Rai Phowadol 4*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4*

EXTENSÕES A PHUKET, KRABI 
OU PHI PHI (4 DIAS)

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e resto 
do roteiro em Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro com guia em 
espanhol.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

R E F.: C 4011

8 dias
A PARTIR DE

830$

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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R E F.: C 4018

9 dias
A PARTIR DE

1.150$

CHIANG MAI

DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIA 02 – BANGKOK
Café da manhã. Saída por estrada até 
ao mercado flutuante de Damnoen 
Saduak, mas antes pasaremos por  Mae 
Klong, onde poderemos ver o conhecido 
“Mercado do Trem” (Talad Rom Hub). 
Com sorte, poderemos ver o trem atraves-
sar o mercado e passar entre as barracas 
enquanto os lojistas recolhem seus toldos 
em tempo recorde. Continuação para o 
mercado flutuante, considerado o mais 
importante do país. Faremos um passeio 
de barco a motor pela zona do canal até 
chegarmos ao próprio mercado, onde te-
remos tempo livre para passear e explorar 
os seus produtos. Ao final da visita, retorno 
ao hotel em Bangkok. Hospedagem.

DIA 03 – BANGKOK
Café da manhã. Saída do hotel para 
realizar um passeio pela cidade e seus 
templos. Os templos de Bangkok são 
uma das maiores características desta 
cidade e o principal centro do coração e 
da alma da capital. Os templos aos quais 
nos referimos são: Wat Traimit (Templo 
do Buda de Ouro), Wat Pho (Templo do 
Buda Reclinado) e Wat Benchamabophit 
(Templo de Mármore). No final da visita 
regresso ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – BANGKOK – 
KANCHANABURI (RÍO KWAI) – 
AYUTTHAYA
Café da manhã. Saída para Kancha-
naburi, região conhecida pelo rio Kwai 
e sua famosa ponte. Iremos nos apro-
fundar na história do Rio Kwai, sua re-
levância na Segunda Guerra Mundial e 
seu presente. Passaremos pelo cemitério 
memorial dedicado às vítimas e pega-
remos o trem histórico para percorrer o 
local e contemplar a melhor vista pano-
râmica da região. Almoço. Continuação 
da visita ao impressionante “Hellfire 
Pass”, um local nas montanhas onde 
podemos caminhar entre os troços de 
carris da linha férrea original e apren-
der num pequeno museu que mostra 
as ferramentas usadas por aqueles que 
viveram e pereceram na construção do 
trem rumo à Birmânia. Traslado a pro-
víncia de Ayuthaya. Chegada ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 05 – AYUTTHAYA – 
LOPBURI – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída de manhã para 
visitar a antiga capital do Sião, a gran-
de Ayutthaya. A poderosa cidade foi 
destruída pelos birmaneses e agora seus 
restos são protegidos pela UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. O antigo Pa-
lácio Real e Phra Si Sanphet oferecem a 
melhor visão deste antigo reino. Depois, 
continuamos para o norte até Lopburi, 
a Cidade dos Macacos, por onde pas-
saremos, sem parar, e onde poderemos 
ver o famoso templo dos macacos (Phra 
Prang Sam Yod). Almoço. Continuação 
até Phitsanulok para visitar o templo de 
alta luz em Phitsanulok “Wat Mahathat”. 
Chegada ao hotel. Hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – LAMPANG – 
CHIANG RAI
Café da manhã. Saída para Sukhothai 
onde visitaremos o Parque Histórico de 
Sukhothai que revela outra das antigas 
capitais do Reino do Sião, representando o 
antigo esplendor da cidade através das re-
miniscências históricas, culturais e religio-
sas dos seus templos. Depois, iremos para 
Lampang, no norte da Tailândia. Almoço 
e visita ao seu templo mais relevante, Wat 
Phra That Lampang Luang. Continuação 
para o Lago Phayao onde desfrutaremos 
de uma vista panorâmica deste fabuloso 
lago. Continuação a Chiang Rai. Chegada 
e Hospedagem no hotel.

DIA 07 – CHIANG RAI –TRIÂNGULO 
DOURADO– CHIANG MAI
Café da manhã. Seguimos em direção à 
fronteira natural conhecida como Triân-
gulo Dourado, onde Tailândia, Myanmar 
e Laos parecem se fundir em um mesmo 
local dividido apenas pelo grande rio 
Mekong. Visita a Casa do Ópio e depois 

visita ao Templo Branco de Wat Rong 
Khum. Almoço. Continuação a Chiang 
Mai. Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Saída para a monta-
nha Doi Suthep, onde veremos o templo 
mais importante de Chiang Mai, desfru-
tando de suas vistas fabulosas sobre a 
cidade. Mais tarde, iremos a um acam-
pamento de elefantes onde descu-
briremos a importância destes animais 
como ferramenta de trabalho, e haverá 
uma oportunidade única de nos aproxi-
marmos destes animais gigantescos. Ao 
final, visitaremos um jardim de orquí-
deas, outro símbolo da Tailândia e parte 
do seu patrimônio natural. Nesta visita 
poderemos apreciar uma grande varie-
dade de flores, bem como as diferenças 
no seu cultivo. Almoço. Ao final, retorno 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 09 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Existe a possibilidade de adicionar op-
cionalmente extensões de Chiang Mai 
para qualquer um dos destinos indica-
dos acima. Por favor, consulte a seção 
“Extensões de praias na Tailândia”

SUPER TAILÂNDIA 
AO TEU ALCANCE 

EXTENSÕES A PHUKET, 
KRABI OU PHI PHI (4 DIAS)

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

Temporada única 1.150 380 1.190 485

Cat. Standard Cat. Primeira
PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cidade Cat. Standard Cat. Primeira

Bangkok Furama Silom 3*sup Holiday Inn Bangkok 4*

Ayutthaya Classic Kameo 3*sup

Phitsanulok The Imperial & Convention 3*sup

Chiang Rai Phowadol 4*

Chiang Mai The Empress 4* Centara Riverside 4*

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira  
Jan 11, 18 / Fev 08, 22 /  
Mar 08, 22 / Abr 12, 26 / 2023 
Quarta-feira  
De 03/Mai a 25/Out / 2023

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

em Bangkok e resto do roteiro 
em Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas no 
roteiro com guia em espanhol.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Despesas pessoais.  
• Vistos.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Maleteiros.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

BANGKOK

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)



26  l  EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024

DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK 
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 

para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maiores 
Budas reclinados do mundo, o Wat Ben-
jamabophit conhecido como “Templo de 
Mármore” e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, símbolo da cidade e 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados 

do século XX, uma das mais belas do 
mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante 
a visita ao Grande Palácio, está incluída 
a visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visita 
a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até ao tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até ao cotovelo.  

DIA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA – 
ANT THONG – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para a cidade de 
Ayutthaya, a antiga capital do Reino do 
Sião e o centro arqueológico por excelên-
cia do país. Visitaremos seu complexo ar-
queológico de grande interesse histórico 
e declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Ayutthaya é um exemplo 
remanescente da importância e riqueza 
patrimonial deste país. A seguir, iremos 
a Ang Thong para visitar o templo Wat 
Muang, onde veremos a maior figura 
de Buda sentado da Tailândia e a nona 
maior do mundo com quase 100 metros 
de altura. Almoço. Saída para Phitsanu-
lok, localizada no coração da Tailândia 
e considerada um dos mais importantes 
centros de peregrinação budista do país. 

SIÃO ESSENCIAL

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e resto 
do roteiro em Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro com guia em 
espanhol.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

SUKHOTHAI

R E F.: C 4016

8 dias
A PARTIR DE

1.020$

DATAS DE INÍCIO

CHIANG MAI

Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.020 1.050
Supl.  Single 440 470
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 95 100
Noite extra Bangkok em single 185 195

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.110 1.150
Supl.  Single 520 570
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 140
Noite extra Bangkok em single 235 275
Cat. Luxo 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar
Em duplo 1.185 1.235
Supl.  Single 605 660
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 125 145
Noite extra Bangkok em single 245 285
Importante: Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no 
momento da reserva ou quando já tivermos os preços.

PREÇOS POR PESSOA EM USD
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Durante o percurso iremos presenciar 
a mudança da paisagem, tornando–se 
cada vez mais frondosa e verdejante, 
avançando já pelas zonas de selva do 
norte do país. Chegada e Hospedagem.

DIA 05 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No início da manhã, para quem dese-
jar, sairemos para os arredores do hotel 
para fazer uma oferenda aos monges e 
vivenciar de perto um dos rituais mais 
importantes da cultura budista. Café da 
manhã e saída para a cidade de Sukhotai. 
Visita do seu Parque Arqueológico, de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO pela sua incrível beleza e mos-
tra dos vários séculos de prosperidade da 
civilização tailandesa, erguendo cidades 
monumentais e templos sofisticados. 
Continuaremos para Chiang Rai via Lam-
pang desfrutando das maravilhosas vis-
tas da estrada e do Lago Prayao. Almoço. 
Chegada e Hospedagem.

DIA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Iremos a fronteira na-
tural do rio Mekong, conhecida como o 
Triângulo Dourado, que inclui áreas da 
Tailândia, Laos e Myanmar antes dedica-
das ao tráfico de ópio. Visita ao “Museu 
do Ópio” em Chiang Rai. Antes de fazer 
a parada obrigatória em Wat Rong Khun 

ou Templo Branco, iremos ao original e 
marcante Wat Rong Suea Ten ou Tem-
plo Azul, onde podemos encontrar pin-
turas com um estilo semelhante ao do 
Templo Branco, porque foi lá onde seu 
arquiteto foi treinado por anos. Parada 
no espetacular e contemporâneo Wat 
Rong Khun, onde a cor branca significa 
pureza e o cristal significa a sabedoria 
de Buda como a “luz que brilha no mun-
do e no universo”. Os aldeões pensam 
que Buda atravessou a ponte do tem-
plo para pregar o dogma pela primeira 
vez. Almoço no caminho e chegada em 
Chiang Mai. Hospedagem. 

DIA 07 – CHIANG MAI 
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilidade 
dessas criaturas. Em seguida, nosso sa-
fari montado em elefante começará 
seguindo o leito do rio e atravessando 
a densa vegetação da selva até chegar 
a um enclave onde coexistem tribos de 
diferentes etnias do país, entre as quais se 
destacam as marcantes Mulheres Girafa 
(Pescoço Comprido) originárias de Mae 
Hong Son. Almoço e visita de uma plan-
tação de orquídeas, onde testemunha-
remos a beleza incomparável desta bela 
espécie floral. À tarde, subiremos a mon-
tanha até o Templo Doi Suthep de onde 

poderemos apreciar uma vista de Chiang 
Mai. Traslado ao hotel e Hospedagem.

*NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampamen-
to de elefantes, pode optar por uma das 2 
opções que lhe apresentamos. A seleção do 
acampamento deve ser feita no momento 
de solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 08 – CHIANG MAI – CIDADE 
DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

Existe a possibilidade de adicionar op-
cionalmente extensões de Chiang Mai 
para qualquer um dos destinos indica-
dos acima. Por favor, consulte a seção 
“Extensões de praias na Tailândia”

• Despesas pessoais.  
• Vistos.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Maleteiros.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

BANGKOK

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup Cat. Luxo

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* Metropolitan 5*

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai Wiang Inn 3*sup The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

EXTENSÕES A PHUKET, KRABI OU 
PHI PHI  (4 DIAS)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 A 04 – BANGKOK 
Café da manhã diario. Dias livres na 

cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 

bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo de 
Wat Pho que abriga um dos maiores Bu-
das reclinados do mundo, o Wat Benja-
mabophit conhecido como “Templo de 
Mármore” e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, símbolo da cidade e 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX, uma das mais belas do 
mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante 
a visita ao Grande Palácio, está incluída 
a visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visita 
a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, cami-
sa/camiseta de manga comprida ou até 
o cotovelo.

DIA 05 – BANGKOK – CHIANG RAI
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto de Bangkok para 
embarque em voo com destino a Chiang 

BANGKOK E TRIÂNGULO 
DOURADO

• Traslados de chegada e saída 
como indicado no roteiro.

• Transporte conforme o 
itinerário.

• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

em Bangkok e resto do roteiro 
em Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas no 
roteiro com guia em espanhol.

• Voo Bangkok – Chiang Rai (O 
preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva).

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

CHIANG RAI

R E F.: C 3160

8 dias
A PARTIR DE

1.095$

DATAS DE INÍCIO

BANGKOK

Segunda-feira, Terça-feira, 
Quarta-feira, Sábados e 
Domingos 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar
Em duplo/triplo 1.095 1.120
Supl.  Single 345 345
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 95 100
Noite extra Bangkok em single 185 195

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.360 1.425
Supl.  Single 570 635
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 140
Noite extra Bangkok em single 235 275
Cat. Luxo 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar
Em duplo/triplo 1.455 1.515
Supl.  Single 620 685
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 125 145
Noite extra Bangkok em single 245 285
Importante: : Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no 
momento da reserva ou quando já tivermos os preços.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

BANGKOK–CHIANG RAI   
VOO INCLUIDO
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Rai (incluído). Embarque no aeropor-
to de Chiang Rai para seguir em dire-
ção ao famoso “Triângulo Dourado” do 
rio Mekong, o oitavo rio mais longo do 
mundo, com vista para a Tailândia, Laos 
e Myanmar e seu famoso Museu do Ópio. 
Almoço. À tarde, visitaremos algumas 
espetaculares plantações de chá onde 
teremos tempo para degustar chás da 
região ou apreciar as vistas da região. 
Mais tarde, pararemos no impressionante 
Wat Rong Suea Ten ou Templo Azul, onde 
poderá encontrar pinturas com um esti-
lo semelhante ao do conhecido Templo 
Branco, pois foi lá que seu arquiteto se 
formou durante anos. Chegada ao hotel 
e Hospedagem. 

DIA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Começaremos o dia 
navegando pelo rio Maekok em um 
barco tradicional tailandês até chegar-
mos à aldeia dos grupos étnicos “Gayan” 
ou “Karen”. Continuaremos para Chiang 
Mai, fazendo uma parada no popular 
Templo Branco (Wat Rong Kun em tai-
landês) com sua também famosa ponte. 
Os aldeões pensam que Buda atravessou 
esta ponte para pregar o dogma pela pri-
meira vez. A cor branca do templo repre-

senta a pureza e a sabedoria budista. Al-
moço. À tarde visitaremos Wat Phra Doi 
Suthep, um templo localizado na monta-
nha de onde se pode desfrutar de belas 
vistas de Chiang Mai. Hospedagem.

DIA 07 – CHIANG MAI
Café da manhã e traslado ao acam-
pamento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilida-
de dessas grandes criaturas. Em seguida, 
nosso safari montado em elefante co-
meçará seguindo o leito do rio e atraves-
sando a densa vegetação da selva. Após 
o safári, desceremos o rio em janga-
das de bambu e faremos um passeio de 
carroça puxada por bois para apreciar os 
arredores. Almoço e visita a uma plan-
tação de orquídeas onde podemos teste-
munhar a beleza incomparável desta bela 
espécie floral. Mais tarde visitaremos a 
popular rua do artesanato, onde se con-
feccionam a maioria dos objetos decora-
tivos tradicionais do norte, como guar-
da–chuvas pintados à mão, bijuterias, 
pedras preciosas, entalhes em madeira ou 
sedas. Traslado ao hotel e Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampamen-

to de elefantes, pode optar por uma das 2 
opções que lhe apresentamos. A seleção do 
acampamento deve ser feita no momento 
de solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 08 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Existe a possibilidade de adicionar opcio-
nalmente extensões de Chiang Mai para 
qualquer um dos destinos indicados aci-
ma.Por favor, consulte a seção “Extensões 
de praias na Tailândia”

• Despesas pessoais.  
• Vistos.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Maleteiros.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

RIO MEKONG

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup Cat. Luxo

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* Metropolitan 5*

Chiang Rai Wiang Inn 3*sup The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

EXTENSÕES A PHUKET, 
KRABI OU PHI PHI (4 DIAS)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 - BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas 
de Bangkok, atravessando o movimen-
tado bairro de Chinatown e seguindo 
o curso do rio Chao Praya até chegar 
ao centro histórico da cidade. Visita ao 
Templo de Wat Pho que abriga um dos 
maiores Budas reclinados do mundo, o 

Wat Benjamabophit conhecido como 
“Templo de Mármore” e o impressio-
nante complexo do Grande Palácio, 
símbolo da cidade e antiga residência 
oficial do Rei da Tailândia entre os sé-
culos XVIII e meados do século XX, uma 
das mais belas do mundo por sua deco-
ração requintada que mistura o estilo 
tradicional tailandês com influências 
renascentistas. Durante a visita ao 
Grande Palácio, está incluída a visita ao 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda de 
Esmeralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.  

DIA 04 - BANGKOK – 
KHANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Saída de manhã cedo, 
com destino à província de Kancha-
naburi, conhecida pela sua famosa pon-
te sobre o rio Kwai e por ter sido palco de 
alguns acontecimentos vividos durante 
o período da Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos o cemitério, onde estão 
os presos que perderam a vida durante a 
construção da ponte, e o Museu da Guer-
ra. Faremos um passeio de barco pelo 
rio Kwai até a ponte e teremos tempo 
livre para atravessá-la a pé e passear. 
Continuação para o incomum trecho fer-
roviário conhecido como “Hellfire Pass”, 
uma passagem construída em tempo re-
corde por prisioneiros de guerra aliados 
(principalmente britânicos e australianos) 
entre 1942 e 1943. Almoço. No final, 
traslado ao hotel e tempo livre para des-
frutar da privilegiada localização e arre-
dores do hotel. Hospedagem.

DIA 05 - KANCHANABURI (RIO 
KWAI) – AYUTTHAYA – ANG 
THONG – PHITSANULOK 
Café da manhã. Nossa primeira visita 
do dia será em Ayutthaya, a antiga ca-
pital do Reino do Sião e centro arqueoló-
gico por excelência do país. Visitaremos 
seu complexo arqueológico de grande 
interesse histórico e declarado Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Ayut-
thaya é um exemplo remanescente da 
importância e riqueza patrimonial deste 
país. Almoço. Em seguida, iremos para a 
cidade de Ang Thong onde visitaremos o 
templo Wat Muang, onde veremos a fi-
gura do maior Buda sentado da Tailândia 

REINO THAI 

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e resto 
do roteiro em Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro com guia em 
espanhol.

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

KANCHANABURI

R E F.: C 3162

9 dias
A PARTIR DE

1.175$

DATAS DE INÍCIO

SUKHOTHAI

Segunda-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
Terça-feira      
De 30/Mai a 14/Nov/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.175 1.205
Supl.  Single 475 505
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 95 100
Noite extra Bangkok em single 185 195

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.255 1.305
Supl.  Single 615 660
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 140
Noite extra Bangkok em single 235 275
Cat. Luxo 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar
Em duplo/triplo 1.340 1.385
Supl.  Single 625 670
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 125 145
Noite extra Bangkok em single 245 285
Importante: Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no 
momento da reserva ou quando já tivermos os preços

PREÇOS POR PESSOA EM USD
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e o nono maior do mundo com quase 100 
metros de altura. Saída para Phitsanu-
lok, localizada no coração da Tailândia 
e considerada um dos mais importantes 
centros de peregrinação budista do país. 
Durante o percurso iremos presenciar a 
mudança da paisagem, tornando-se cada 
vez mais frondosa e verdejante, avançan-
do já pelas zonas de selva do norte do 
país. Chegada e Hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No início da manhã, para quem dese-
jar, sairemos para os arredores do hotel 
para fazer uma oferenda aos monges e 
vivenciar de perto um dos rituais mais 
importantes da cultura budista. Café da 
manhã e saída para a cidade de Sukho-
tai. Visita do seu Parque Arqueológico, 
declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO pela sua incrível beleza e 
mostra dos vários séculos de prosperida-
de da civilização tailandesa, erguendo ci-
dades monumentais e templos sofistica-
dos. Continuaremos para Chiang Rai via 
Lampang desfrutando das maravilhosas 
vistas da estrada e do Lago Prayao. Al-
moço. Chegada e Hospedagem.

DIA 07 - CHIANG RAI - CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao “Triângulo 
Dourado” do rio Mekong, que abran-
ge áreas da Tailândia, Laos e Myanmar 
anteriormente dedicadas ao comércio 
de ópio. Aproveitaremos para visitar o 
“Museu do Ópio” localizado na cidade 
de Chiang Rai. A seguir, faremos uma 
parada obrigatória no Wat Rong Khun 

ou Templo Branco, iremos ao novo e 
marcante Wat Rong Suea Ten ou Tem-
plo Azul, onde poderá encontrar pin-
turas com um estilo semelhante ao do 
Templo Branco porque foi lá onde seu 
arquiteto foi treinado por anos. Parada 
no espetacular e contemporâneo Wat 
Rong Khun, onde a cor branca significa 
pureza e o cristal significa a sabedoria 
de Buda como a “luz que brilha no mun-
do e no universo”. Os aldeões pensam 
que Buda atravessou a ponte do tem-
plo para pregar o dogma pela primeira 
vez. Saída para Chiang Mai. Almoço no 
caminho, chegada em Chiang Mai e 
Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habili-
dade dessas grandes criaturas. Em se-
guida, nosso safári montado em ele-
fante começará seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação 
da selva até chegar a um enclave onde 
coexistem tribos de diferentes grupos 
étnicos do país, entre os quais se des-
tacam as impressionantes Mulheres 
Girafa (Pescoço Comprido), originárias 
de Mae Hong Son. Almoço e visita 
a uma plantação de orquídeas, onde 
testemunharemos a beleza incompa-
rável desta bela espécie floral. À tarde, 
subiremos a montanha até o Templo 
Doi Suthep de onde poderemos apre-
ciar uma vista de Chiang Mai em todo 
o seu esplendor. Traslado ao hotel e 
Hospedagem. 

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 
das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar-se ao grupo no almoço.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 09 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Existe a possibilidade de adicionar op-
cionalmente extensões de Chiang Mai 
para qualquer um dos destinos indicados 
acima. Por favor, consulte a seção “Exten-
sões de praias na Tailândia”

• Despesas pessoais.  
• Vistos.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Maleteiros.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

CHIANG RAI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup Cat. Luxo

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* Metropolitan 5*

Kanchanaburi (Río Kwai) Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai Wiang Inn 3*sup The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress  4* The Empress Premiere 4*sup Melia 5*

EXTENSÕES A PHUKET, 
KRABI OU PHI PHI  (4 DIAS)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK 
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maiores 

Budas reclinados do mundo, o Wat Ben-
jamabophit conhecido como “Templo de 
Mármore” e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, símbolo da cidade e 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX, uma das mais belas do 
mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante a 
visita ao Grande Palácio, está incluída a 
visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visita 
a fábrica estadual de pedras preciosas.  
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, deve-
rá usar calças até o tornozelo, camisa/cami-
seta de manga comprida ou até o cotovelo.  

DIA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA – 
ANG THONG – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para o norte e 
parada na cidade de Ayutthaya, antiga 
capital do Reino do Sião e centro ar-
queológico por excelência do país, de-
clarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Visitaremos seus templos e 
restos das fortificações antigas mais re-
presentativas. Seguiremos para a cidade 
de Ang Thong, onde poderemos visitar 
o templo Wat Muang, famoso por abri-
gar a figura do maior Buda sentado da 
Tailândia e o nono maior do mundo com 
quase 100 metros de altura. Almoço e 
continuação para a cidade de Phitsanu-
lok, localizada no coração da Tailândia e 
considerada um dos mais importantes 
centros de peregrinação budista do país. 
Durante o percurso vamos presenciar a 
mudança da paisagem, cada vez mais 
frondosa e verde, antecipando já as zo-
nas de selva do norte do país. Chegada 
ao hotel e Hospedagem. 

DIA 05 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI 
No inicio da manhã, e para quem dese-
jar, sairemos pelas imediações do hotel 
para fazer uma oferenda aos monges 
e vivenciar de perto um dos aspectos 
mais emblemáticos da cultura tailan-
desa. Após o café da manhã no hotel, 
saída para Sukhotai. A visita estrela 
deste dia é o seu espetacular Parque 
Arqueológico, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO por sua 
incrível beleza e amostra dos vários 
séculos de prosperidade da civilização 

CAPITAIS DE SIÃO

SUKHOTHAI

R E F.: C 4017

9 dias
A PARTIR DE

1.215$

DATAS DE INÍCIO

WAT MUANG

Quinta-feira  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.215 1.245
Supl.  Single 510 535
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 95 100
Noite extra Bangkok em single 185 195

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.295 1.345
Supl.  Single 640 645
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 140
Noite extra Bangkok em single 235 275
Cat. Luxo 01/Abr-31/Out 01/Nov–31/Mar
Em duplo/triplo 1.380 1.425
Supl.  Single 665 700
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 125 145
Noite extra Bangkok em single 245 285
Importante: Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no 
momento da reserva ou quando já tivermos os preços.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

em Bangkok e resto do roteiro 
em Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas no 
roteiro com guia em espanhol.

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI
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tailandesa. Continuaremos para Chiang 
Rai, entrando na sugestiva paisagem do 
norte da província de Lampang. Almoço 
no caminho e parada para descanso nas 
margens do espetacular Lago Phayao. 
Chegada a Chiang Rai à tarde e tempo 
livre para descansar, nadar na piscina do 
hotel ou visitar o mercado noturno da 
cidade. Hospedagem

DIA 06 – CHIANG RAI
Café da manhã. De manhã, visita ao 
novo e impressionante Wat Rong Suea 
Ten ou Templo Azul, onde poderá en-
contrar pinturas com um estilo seme-
lhante ao do famoso Templo Branco, 
pois foi lá que seu arquiteto se formou 
durante anos. Em seguida, iremos para 
a aldeia dos Akha, um grupo étnico 
conhecido por seus trajes coloridos e 
pelas pitorescas plantações de chá ao 
seu redor. Continuaremos até Chiang 
Saen, onde está localizado o famoso 
“Triângulo Dourado” do rio Mekong, 
que abrange áreas da Tailândia, Laos e 
Myanmar anteriormente dedicadas ao 
tráfico de ópio, fazendo uma parada no 
“Museu do Ópio”. Continuação para Mae 
Sai, cidade fronteiriça com Myanmar 
(antiga Birmânia), onde encontraremos 
um curioso mercado de produtos bir-
maneses e presenciaremos a contínua 
agitação de mercadorias e pessoas. Al-
moço no caminho e retorno a Chiang 
Rai. Hospedagem.
OPCIONAL: entrada na Birmânia para vi-
sitar alguns dos seus templos e conhecer 
um pouco de sua peculiar cultura.

DIA 07 – CHIANG RAI – 
CHIANG MAI
Café da manhã. Saída de manhã e 
parada no espetacular e contemporâ-
neo Templo Branco (Wat Rong Kun em 
tailandês), nos arredores de Chiang Rai. 
Na cultura local, o branco representa a 
pureza e a sabedoria budista. Em segui-
da, visitaremos os famosos lugares que 
separam essas duas cidades do norte: 
Chiang Mai e Chiang Rai. O passeio é de 
cerca de 3 horas por paisagens inesque-
cíveis. Já nas proximidades da cidade de 
Chiang Mai, visitaremos a popular rua 
de artesanato onde são feitos a maioria 
dos objetos decorativos tradicionais do 
norte, como guarda–chuvas pintados 
à mão, joias, pedras preciosas. Almoço. 
Continuação para Chiang Mai, onde su-
biremos ao famoso templo da montanha 
(Wat Doi Suthep em tailandês) de onde 
poderemos apreciar a cidade de Chiang 
Mai em todo o seu esplendor. À noite, 
podemos passear pelo famoso mercado 
noturno. Hospedagem
 
DIA 08 – CHIANG MAI 
Café da manhã e traslado ao acam-
pamento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilida-
de dessas grandes criaturas. Em seguida, 
nosso safari montado em elefante 
começará seguindo o leito do rio e atra-
vessando a densa vegetação da selva. 
Após o safári, desceremos o rio em 
jangadas de bambu. Almoço e visita a 
uma plantação de orquídeas onde pode-
mos testemunhar a beleza incomparável 

desta bela espécie floral. Traslado ao 
hotel e tempo livre. Hospedagem. 

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 
das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 09 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços 

Existe a possibilidade de adicionar op-
cionalmente extensões de Chiang Mai 
para qualquer um dos destinos indica-
dos acima. Por favor, consulte a seção 
“Extensões de praias na Tailândia”

• Despesas pessoais.  
• Vistos.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Maleteiros.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

MAE SAI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup Cat. Luxo

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* Metroplitan 5*

Phitsanulok Topland 4* Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai Wiang Inn 3*sup The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

EXTENSÕES A PHUKET, 
KRABI OU PHI PHI  (4 DIAS)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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• Traslados de chegada e saída.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e resto 
do roteiro em Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro com guia em 
espanhol.

• Seguro de viagem.

DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diario. Dias livres na ci-
dade. Hospedagem. No destino, será in-
formado sobre o dia exato da “Visita da 
cidade e seus templos com o Grande 
Palácio”: No horário indicado, após o café 
da manhã, saída do hotel para percorrer as 
principais avenidas de Bangkok, atraves-
sando o movimentado bairro de China-
town e seguindo o curso do rio Chao Praya 
até chegar ao centro histórico da cidade. 

Visita ao Templo de Wat Pho que abriga 
um dos maiores Budas reclinados do mun-
do, o Wat Benjamabophit conhecido como 
“Templo de Mármore” e o impressionante 
complexo do Grande Palácio, símbolo da 
cidade e antiga residência oficial do Rei 
da Tailândia entre os séculos XVIII e mea-
dos do século XX, uma das mais belas do 
mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante 
a visita ao Grande Palácio, está incluída 
a visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visita 
a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, de-
verá usar calças até o tornozelo, camisa/
camiseta de manga comprida ou até o 
cotovelo.  

DIA 04 – BANGKOK – 
KHANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Saída com destino à 
província de Kanchanaburi, conheci-
da pela sua famosa ponte sobre o rio 
Kwai e por ter sido palco de alguns 
acontecimentos vividos durante o 
período da Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos o cemitério, onde estão 
os presos que perderam a vida durante 
a construção da ponte, e o Museu da 
Guerra. Faremos um passeio de bar-
co pelo rio Kwai até a ponte e te-
remos tempo livre para atravessá–la a 
pé e passear. Continuação para o in-
comum trecho ferroviário conhecido 

como “Hellfire Pass”, uma passagem 
construída em tempo recorde por pri-
sioneiros de guerra aliados (princi-
palmente britânicos e australianos) 
entre 1942 e 1943. Almoço. No final, 
traslado ao hotel e tempo livre para 
desfrutar da privilegiada localização e 
arredores do hotel. Hospedagem.

DIA 05 – RÍO KWAI – AYUTTHAYA – 
ANG THONG – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para a cida-
de de Ayutthaya, a antiga capital do 
Reino do Sião e centro arqueológico 
por excelência do país. Visitaremos os 
principais templos do seu complexo 
arqueológico de grande interesse his-
tórico e declarado Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO: Wat Maha-
that, Wat Phra Sri Sanphet e Wat 
Yai Chai Mongkol. Em seguida, ire-
mos para a cidade de Ang Thong onde 
visitaremos o templo Wat Muang, 
onde veremos a figura do maior Buda 
sentado da Tailândia e o nono maior 
do mundo com quase 100 metros de 
altura. Almoço. Saída para Phitsanu-
lok, localizada no coração da Tailândia 
e considerada um dos mais importan-
tes centros de peregrinação budista 
do país. Durante o percurso iremos 
presenciar a mudança da paisagem, 
tornando–se cada vez mais frondosa e 
verdejante, avançando já pelas zonas 
de selva do norte do país. Chegada ao 
hotel. Hospedagem.

TAILÂNDIA AO COMPLETO

R E F.: C 4019

10 dias
A PARTIR DE

1.345$

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 001/Abr–31/Out 01/Nov–31/Mar
Em duplo/triplo 1.345 1.380
Supl.  Single 570 600
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 95 100
Noite extra Bangkok em single 185 195

Cat. Primeira Sup. 01/Abr–31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.420 1.470
Supl.  Single 675 700
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 140
Noite extra Bangkok em single 235 275
Cat. Luxo 01/Abr–31/Out 01/Nov–31/Mar
Em duplo/triplo 1.505 1.535
Supl.  Single 715 750
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 125 145
Noite extra Bangkok em single 245 285
Importante: Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será 
informado no momento da reserva ou quando já tivermos os preços.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

O PREÇO INCLUI

CHIANG MAI
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DIA 06 – PHITSANULOK –
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No inicio da manhã, e para quem desejar, 
sairemos pelas imediações do hotel para 
fazer uma oferenda aos monges e vi-
venciar de perto um dos aspectos mais 
emblemáticos da cultura tailandesa. Após 
o café da manhã no hotel, saída para 
Sukhotai. Visita ao Parque Arqueoló-
gico, declarado Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO por sua incrível beleza 
e amostra dos vários séculos de prosperi-
dade da civilização tailandesa, levantan-
do cidades monumentais e sofisticados 
templos. Continuaremos para Chiang 
Rai, entrando na sugestiva paisagem do 
norte da província de Lampang. Almoço 
no caminho e parada nas margens do 
Lago Phayao. Chegada a Chiang Rai à 
tarde e tempo livre para descansar, nadar 
na piscina do hotel ou visitar o mercado 
noturno da cidade. Hospedagem

DIA 07 – CHIANG RAI
Café da manhã. Realizaremos nossa 
primera parada no novo e impressionan-
te Wat Rong Suea Ten ou Templo Azul, 
onde poderá encontrar pinturas com um 
estilo semelhante ao do famoso Templo 
Branco, pois foi lá que seu arquiteto se 
formou durante anos. Em seguida, iremos 
para a aldeia dos Akha, um grupo étni-
co conhecido por seus trajes coloridos e 
pelas pitorescas plantações de chá ao seu 
redor. Continuaremos até Chiang Saen, 
onde está localizado o famoso “Triângu-
lo Dourado” do rio Mekong, que abran-
ge áreas da Tailândia, Laos e Myanmar 

anteriormente dedicadas ao tráfico de 
ópio, fazendo uma parada no “Museu 
do Ópio”. Continuação para Mae Sai, 
cidade fronteiriça com Myanmar (anti-
ga Birmânia), onde encontraremos um 
curioso mercado de produtos birmaneses 
e presenciaremos a contínua agitação de 
mercadorias e pessoas. Almoço. Retorno 
a Chiang Rai. Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Saída de manhã, rea-
lizando a primeira parada no Templo 
Branco (Wat Rong Kun). Na cultura lo-
cal, o branco representa a pureza e a sabe-
doria budista. Em seguida, visitaremos os 
famosos lugares que separam essas duas 
cidades do norte: Chiang Mai e Chiang 
Rai. O passeio é de cerca de 3 horas por 
paisagens inesquecíveis. Já nas proximida-
des da cidade de Chiang Mai, visitaremos 
a popular rua de artesanato onde são 
feitos a maioria dos objetos decorativos 
tradicionais do norte, como guarda–chu-
vas pintados à mão, joias, pedras preciosas. 
Almoço no caminho. Continuação para 
Chiang Mai, onde subiremos ao famoso 
templo da montanha (Wat Doi Suthep) 
de onde poderemos apreciar a cidade de 
Chiang Mai em todo o seu esplendor. À 
noite, podemos passear pelo famoso mer-
cado noturno. Hospedagem

DIA 09 – CHIANG MAI
Café da manhã e traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos uma 
demonstração de força e habilidade dessas 
grandes criaturas. Em seguida, nosso safari 

montado em elefante começará seguindo 
o leito do rio e atravessando a densa vege-
tação da selva. Após o safári, desceremos 
o rio em jangadas de bambu. Almoço e 
visita a uma plantação de orquídeas onde 
podemos testemunhar a beleza incompa-
rável desta bela espécie floral. Traslado ao 
hotel e tempo livre.  Hospedagem. 

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampamen-
to de elefantes, pode optar por uma das 2 
opções que lhe apresentamos. A seleção do 
acampamento deve ser feita no momento 
de solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 10 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Existe a possibilidade de adicionar op-
cionalmente extensões de Chiang Mai 
para qualquer um dos destinos indica-
dos acima. Por favor, consulte a seção 
“Extensões de praias na Tailândia”

• Despesas pessoais.  
• Vistos.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Maleteiros.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

CHIANG MAI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup Cat. Luxo

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* Metropolitan 5*

Kanchanaburi (Río Kwai) Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai Wiang Inn 3*sup The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

EXTENSÕES A PHUKET, 
KRABI OU PHI PHI  (4 DIAS)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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• Traslados de chegada e saída 
como indicado no roteiro.

• Transporte conforme o 
itinerário.

• Guia em espanhol.
• 3 noites em Bangkok, 3 noites 

de circuito e 4 noites em 
Phuket.

• Hospedagem e café da manhã 
em Bangkok e Phuket. Pensão 
completa durante o circuito.

• Visitas e entradas indicadas no 
roteiro com guia em espanhol.

• Voo Chiang Mai / Phuket (O 
preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva).

• Seguro de viagem.

DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIA 02 – BANGKOK 
Café da manhã. Dia livre a disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 03 – BANGKOK 
Café da manhã. Visita da cidade que 
inclui os templos mais importantes de 

Bangkok: começamos com Wat Trimitr, 
um antigo templo cujo exterior doura-
do abriga a maior estátua de Buda em 
ouro maciço do mundo. Passando por 
China Town, seguimos para Wat Pho, o 
grande complexo de templos reais que 
abriga um Buda reclinado de 46 metros 
de comprimento e os chedis (tumbas) 
dos reis. Terminaremos nossa visita 
em Wat Benchamabophit, conhecido 
como o Templo de Mármore. Retorno 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA – 
LOPBURI – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para a provín-
cia de Ayutthaya para visitar seu par-
que arqueológico e seus maravilhosos 
templos. Visitaremos seus principais 
templos: Wat Chaiwathanaram e Wat 
Phra Srisampetch. Almoço. À tarde, 
saída para Lopburi e visita ao Templo 
dos Macacos, as ruínas de Wat Phra Sri 
Ratana Maha That e Prang Sam Yod (O 
Pagode Sagrado). Continuação a Phit-
sanulok. Jantar e Hospedagem.

DIA 05 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
Café da manhã. Saída e visita ao tem-
plo mais sagrado de Phitsanulok, Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat. Continu-
ação a Sukhothai e visita do seu Par-
que Histórico, declarado Patrimônio 

EXPERIÊNCIA THAI COM PRAIA

PHUKET

R E F.: C 3312

11 dias
A PARTIR DE

1.515$

DATAS DE INÍCIO

Quinta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup

Bangkok Novotel Fenix Silom 4* Pullman G Silom 5*

Phitsanulok Topland Hotel 4* Topland Hotel 4* 

Chiang Rai The Legend 4* The Riverie 5*

Chiang Mai Holiday Inn 4* Siripanna Villa Resort & Spa 5*

Phuket The Old Phuket 4* Burasari Phuket Patong 4*sup

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

CHIANG MAI−PHUKET
VOO INCLUIDO
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da Humanidade pela UNESCO. Passeio 
de bicicleta pelos jardins planos de 
Sukhothai, entre suas ruínas e lagos. 
Contemplaremos um dos ícones mais 
importantes, o grande Buda Branco de 
Wat Sri Chum. Almoço. Continuação a 
Chiang Rai, com parada no Lago Payao. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 06 – CHIANG RAI – TRIÂNGULO 
DOURADO – CHIANG MAI
Café da manhã. Saída do hotel e pa-
rada em Wat Rong Khun, também co-
nhecido como o Templo Branco. Visita 
a Mae Chan, antigo centro de trabalho 
em prata, atualmente convertido em 
cidade distrital que serve como cen-

tro de transações comerciais entre as 
tribos e onde é possível ver membros 
de diferentes grupos étnicos, como as 
tribos Yao e Akha. A seguir, saída para 
visitar o famoso Triângulo Doura-
do, ponto onde os 3 países: Tailândia, 
Myanmar e Laos parecem fundir–se no 
mesmo local. Do alto de uma colina, 
desfrutaremos de vistas magníficas do 
rio Mekong. Em seguida, visita a Casa 
do Ópio. Almoço. À tarde, saída para 
Chiang Mai e visita ao templo mais 
famoso da cidade, Wat Doi Suthep, 
localizado no alto de uma pequena 
colina e considerado o mais sagrado 
do norte. Retorno ao hotel. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 07 – CHIANG MAI – PHUKET 
Café da manhã. Saída para o campo 
de treinamento de elefantes em Mae 
Tang. Opcionalmente podem passear 
montados num dócil e simpático ele-
fante acompanhados por um expe-
riente “Mahut” (treinador). Antes de 
retornar a Chiang Mai, conheceremos 
uma tribo de mulheres girafas em Mae 
Rim e visitaremos uma fazenda de or-
quídeas. Almoço e tempo livre até o 
traslado ao aeroporto de Chiang Mai 
para embarque no voo (incluído) com 
destino a Phuket. Chegada e traslado 
regular com guia em inglês até o hotel. 
Hospedagem.

DIAS 08 A 10 – PHUKET
Café da manhã diario. Dias livres na 
“Ilha de Cristal”, cujo encanto reside 
não só nas suas praias de areia bran-
ca, mas também nas suas serras, na 
sua costa rochosa e numa exuberante 
paisagem tropical. As suas águas são 
ricas devido aos seus magníficos reci-
fes marinhos, ideais para o mergulho. 
Hospedagem.

DIA 11 – PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços

• Vistos.
• Despesas pessoais.  
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor, 
consultar

O PREÇO NÃO INCLUI

BANGKOK

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr–31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.515 1.820
Supl.  Single 670 755
Opcional passeio de elefante 95

Cat. Primeira Sup. 01/Abr–31/Out 01/Nov–31/Mar

Em duplo/triplo 1.905 2.235
Supl.  Single 975 1.230
Opcional passeio de elefante 95
Importante: Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no 
momento da reserva ou quando já tivermos os preços.

PREÇOS POR PESSOA EM USD
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diario. Dias livres na ci-
dade. Hospedagem. No destino, será in-
formado sobre o dia exato da “Visita da 
cidade e seus templos com o Grande 
Palácio”: No horário indicado, após o café 
da manhã, saída do hotel para percorrer as 
principais avenidas de Bangkok, atraves-
sando o movimentado bairro de China-
town e seguindo o curso do rio Chao Praya 
até chegar ao centro histórico da cidade. 
Visita ao Templo de Wat Pho que abri-
ga um dos maiores Budas reclinados do 
mundo, o Wat Benjamabophit conhecido 
como “Templo de Mármore” e o impressio-

nante complexo do Grande Palácio, sím-
bolo da cidade e antiga residência oficial 
do Rei da Tailândia entre os séculos XVIII e 
meados do século XX, uma das mais belas 
do mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante 
a visita ao Grande Palácio, está incluída 
a visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visita 
a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, de-
verá usar calças até o tornozelo, camisa/
camiseta de manga comprida ou até o 
cotovelo.  

DIA 04 – BANGKOK – 
KHANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Saída de manhã cedo, 

com destino à província de Kancha-
naburi, conhecida pela sua famosa pon-
te sobre o rio Kwai e por ter sido palco de 
alguns acontecimentos vividos durante 
o período da Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos o cemitério, onde estão os 
presos que perderam a vida durante a 
construção da ponte, e o Museu da Guer-
ra. Faremos um passeio de barco pelo 
rio Kwai até a ponte e teremos tempo 
livre para atravessá–la a pé e passear. 
Continuação para o incomum trecho 
ferroviário conhecido como “Hellfire 
Pass”, uma passagem construída em 
tempo recorde por prisioneiros de guerra 
aliados (principalmente britânicos e aus-
tralianos) entre 1942 e 1943. Almoço. No 
final, traslado ao hotel e tempo livre para 
desfrutar da privilegiada localização e ar-
redores do hotel. Hospedagem.

REINO THAI COM PRAIADATAS DE INÍCIO

Segunda-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
Terça-feira             
De 30/Mai a 21/Nov/2023

CHIANG RAI

R E F.: C 4020

12 dias
A PARTIR DE

1.665$

PHUKET

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira Sup. 01/Abr–31/Out 01/Nov–27/Dez 28/Dez–07/Jan 08/Jan–28/Fev 01–31/Mar
Em duplo/triplo 1.665 1.755 2.135 1.870 1.770
Supl.  Single 735 785 1.165 900 800
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/tpl 95 95 95 95 95
Noite extra Bangkok em single 185 185 185 185 185

Cat. Luxo 01/Abr–31/Out 01/Nov–27/Dez 28/Dez–07/Jan 08/Jan–28/Fev 01–31/Mar

Em duplo/triplo 1.935 2.310 3.260 2.400 2.400
Supl.  Single 950 1.325 2.270 1.415 1.415
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/tpl 120 120 120 120 120
Noite extra Bangkok em single 235 235 235 235 235
Importante: Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no momento da reserva ou quando já tivermos os preços.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

CHIANG MAI−PHUKET
VOO INCLUIDO
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DIA 05 – KANCHANABURI (RIO 
KWAI) – AYUTTHAYA – 
ANG THONG – PHITSANULOK 
Café da manhã. Nossa primeira visita 
do dia será em Ayutthaya, a antiga ca-
pital do Reino do Sião e centro arqueoló-
gico por excelência do país. Visitaremos 
seu complexo arqueológico de grande 
interesse histórico e declarado Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. Ayut-
thaya é um exemplo remanescente da 
importância e riqueza patrimonial deste 
país. Almoço. Em seguida, iremos para a 
cidade de Ang Thong onde visitaremos o 
templo Wat Muang, onde veremos a fi-
gura do maior Buda sentado da Tailândia 
e o nono maior do mundo com quase 100 
metros de altura. Saída para Phitsanu-
lok, localizada no coração da Tailândia 
e considerada um dos mais importantes 
centros de peregrinação budista do país. 
Durante o percurso iremos presenciar 
a mudança da paisagem, tornando–se 
cada vez mais frondosa e verdejante, 
avançando já pelas zonas de selva do 
norte do país. Chegada a Phitsanulok à 
tarde e Hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No início da manhã, para quem desejar, sai-
remos para os arredores do hotel para fazer 
uma oferenda aos monges e vivenciar de 
perto um dos rituais mais importantes da 

cultura budista. Café da manhã e saída 
para a cidade de Sukhotai. A visita estrela 
deste dia é ao seu Parque Arqueológico, 
declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO pela sua incrível beleza e mostra 
dos vários séculos de prosperidade da civi-
lização tailandesa, erguendo cidades mo-
numentais e templos sofisticados. Uma vez 
terminada esta visita, continuaremos para 
Chiang Rai via Lampang desfrutando das 
maravilhosas vistas da estrada e do Lago 
Prayao. Almoço. Chegada a Chiang Rai à 
tarde e Hospedagem.

DIA 07 – CHIANG RAI – 
CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao “Triângulo 
Dourado” do rio Mekong, que abrange 
áreas da Tailândia, Laos e Myanmar ante-
riormente dedicadas ao comércio de ópio. 
Aproveitaremos para visitar o “Museu do 
Ópio” localizado na cidade de Chiang Rai. A 
seguir, faremos uma parada obrigatória no 
Wat Rong Khun ou Templo Branco, iremos 
ao novo e marcante Wat Rong Suea Ten 
ou Templo Azul, onde poderá encontrar 
pinturas com um estilo semelhante ao do 
Templo Branco porque foi lá onde seu ar-
quiteto foi treinado por anos. Parada no 
espetacular e contemporâneo Wat Rong 
Khun, onde a cor branca significa pureza e 
o cristal significa a sabedoria de Buda como 
a “luz que brilha no mundo e no universo”. 
Os aldeões pensam que Buda atravessou a 

ponte do templo para pregar o dogma pela 
primeira vez. Almoço. À tarde, chegada em 
Chiang Mai e Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilida-
de dessas grandes criaturas. Em seguida, 
nosso safári montado em elefante 
começará seguindo o leito do rio e atra-
vessando a densa vegetação da selva 
até chegar a um enclave onde coexis-
tem tribos de diferentes grupos étnicos 
do país, entre os quais se destacam as 
impressionantes Mulheres Girafa origi-
nais (Pescoço Comprido), originárias de 
Mae Hong Son. Almoço e visita a uma 
plantação de orquídeas, onde testemu-
nharemos a beleza incomparável desta 
bela espécie floral. À tarde, subiremos a 
montanha até o Templo Doi Suthep de 
onde poderemos apreciar uma vista de 
Chiang Mai em todo o seu esplendor. 
Traslado ao hotel e Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampamen-
to de elefantes, pode optar por uma das 2 
opções que lhe apresentamos. A seleção do 
acampamento deve ser feita no momento 
de solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 09 – CHIANG MAI – PHUKET 
Café da manhã. Tempo livre até o tras-
lado ao aeroporto de Chiang Mai para 
embarque no voo (incluído) com destino 
a Phuket. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIAS 10 E 11 – PHUKET
Café da manhã diario. Dias livres na 
“Ilha de Cristal”, cujo encanto reside 
não só nas suas praias de areia branca, 
mas também nas suas serras, na sua cos-
ta rochosa e numa exuberante paisagem 
tropical. As suas águas são ricas devido 
aos seus magníficos recifes marinhos, 
ideais para o mergulho. Hospedagem.

DIA 12 – PHUKET 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• Vistos.
• Despesas pessoais.  
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

ANG THONG

Cidade Cat. Primeira Sup Cat. Luxo
Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G  5*

Kanchanaburi (Rio Kwai) Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress Premiere 4*sup Melia 5*

Phuket Cape Panwa 4* Renaissance 5*

• Traslados de chegada e saída 
como indicado no roteiro.

• Transporte conforme o 
itinerário.

• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e Phuket. 
Resto do circuito em Meia 
Pensão.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro com guia em 
espanhol.

• Voo Chiang Mai / Phuket 
Phuket (O preço dos voos 
internos pode aumentar 
sem aviso prévio e o preço 
final será informado na 
confirmação da reserva).

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – BANGKOK OU CHIANG 
MAI (**) – PRAIAS DA TAILÂNDIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo (incluído) 
para Phuket ou Krabi. Chegada e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

Importante:
Na extensão para Phi Phi de Bangkok, 
voará para Phuket, onde pegará um 
ferry para Phi Phi. Se a extensão for de 
Chiang Mai, o voo será para Krabi, onde 
pegará o ferry para Phi Phi (no momen-

to da reserva consulte o suplemento 
para Ext. de Chiang Mai). No retorno, 
o voo deve ser reservado para sair de 
Phuket ou Krabi após as 18:30hs.

DIAS 02–03 – PRAIAS DA TAILÂNDIA 
(KRABI / PHUKET / PHI PHI)
Café da manhã. Dias livres à disposição 
dos clientes para desfrutarem das magní-
ficas praias de areia branca, desfrutaremos 
também da sua costa rochosa e da exu-
berante paisagem tropical. Hospedagem.

EXTENSÕES 
PRAIAS DA TAILÂNDIA

DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Cidade Primeira Sup. Luxo

Phuket Cape Panwa 4* Renaissance 5*

Krabi Centara Anda Dhevi 4* Dusit Thani 5*

Phi Phi Holiday Inn Phi Phi 4* Zeavola Hotel 5*

KRABI

PHI PHI

• Traslados de chegada e saída 
como indicado no roteiro.

• Voo Bangkok ou Chiang Mai 
(com suplemento) / Praias da 
Tailândia (Krabi / Phuket). O 
preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Ferry Phuket/Phi Phi (Ext. Phi Phi)
• Hospedagem e café da manhã 

no hotel escolhido.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

DIA 04 – PRAIAS DA TAILÂNDIA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

(**) Ver suplemento nos quadros de 
preços para saídas desde Chiang Mai.

• Serviços não especificados.
• Vistos.
• Gorjetas, bebidas…
• Maleteiros.

O PREÇO NÃO INCLUI
HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Extensão Phuket desde Bangkok (Primeira Sup.) (*) 01/Abr-29/Out 30/Out-25/Dez 26/Dez-07/Jan 08/Jan-29/Fev 01-31/Mar

Em duplo/triplo 430 495 870 610 510

Suplemento Individual 265 280 660 395 295

Supl. Ext. Desde Chiang Mai 100

Noite extra em duplo/triplo 95 120 275 160 120

Noite extra em Single 185 235 545 320 240

 (*) Estadia mínima de 3 noites para entradas de 27/Dez a 01/Jan. Jantar de reveillon obrigatório (PVP Usd 395.- p/pax)
 (*) Check out não está permitido dos dias 29/Dez a 01/Jan.

Extensão Phuket desde Bangkok (Luxo) (*) 01-15/Abr 16/Abr-29/Out 30/Out-21/Dez 22/Dez-07/Jan 08/Jan-31/Mar

Em duplo/triplo 775 555 885 1.830 975

Suplemento Individual 560 345 670 1.620 760

Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai 100

Noite extra em duplo/triplo 230 140 275 665 315

Noite extra em Single 460 280 550 1.325 625

(*) Estadia mínima de 7 noites para entradas de 24/Dez a 07/Jan. Jantar de reveillon não é obrigatório.

Extensão Krabi desde Bangkok (Primeira Sup.) (*) 01-30/Abr 01/Mai-29/Out 30/Out-22/Dez + 
01-31/Mar 23/Dez-10/Jan 11/Jan-29/Fev

Em duplo/triplo 525 340 535 775 605

Suplemento Individual 330 230 340 580 410

Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai 100

Noite extra em duplo/triplo 140 65 140 240 170

Noite extra em Single 275 125 280 480 335

(*) Estadia mínima de 3 noites para entradas de 28/Dez a 05/Jan. Jantar de reveillon obrigatório (PVP Usd 230.- p/pax) 
(*) Check out não está permitido no dia 31/Dez.

Extensão Krabi desde Bangkok (Luxo) (*) 01/Abr-29/Out 30/Out-22/Dez 23/Dez-07/Jan 08/Jan-26/Fev 27/Fev-31/Mar

Em duplo/triplo 490 645 1.210 685 650

Suplemento Individual 295 450 1.015 490 455

Supl. Por Ext. Desde Chiang Mai 100

Noite extra em duplo/triplo 120 185 415 200 190

Noite extra em Single 240 370 830 400 375

(*) Estadia mínima de 5 noites para entradas de 25/Dez a 07/Jan. Jantar de reveillon obrigatório (PVP Usd 595.- p/pax)
(*) Check out não está permitido no dia 31/Dez.

Extensão Phi Phi desde Bangkok (Primeira Sup.) (*) (**) 01-15/Abr + 30/Out-17/Dez + 01-31/Mar 16/Abr-29/Out 18/Dez-07/Jan 08/Jan-28/Fev

Em duplo/triplo 925 760 1.310 1.065

Suplemento Individual 560 400 685 705

Noite extra em duplo/triplo 235 165 335 290

Noite extra em Single 465 325 670 580

(**) Consultem suplemento por saídas desde Chiang Mai.
(*) Estadia mínima de 3 noites para entradas de 20/Dez a 07/Jan. Jantar de reveillon obrigatório (PVP Usd 380.- p/pax)
(*) Check out no permitido el 31/Dic. El hotel no dispone de camas twin

Extensão Phi Phi desde Bangkok (Luxo) (*) (**) 01-30/Abr 01/Mai-29/Out 30/Out-23/Dez 24/Dez-10/Jan 11/Jan-31/Mar

Em duplo/triplo 995 815 1.195 1.680 1.220

Suplemento Individual 605 430 805 1.295 830

Noite extra em duplo/triplo 250 180 330 530 345

Noite extra em Single 495 355 655 1.060 685

(**) Consultem suplemento por saídas desde Chiang Mai.
(*) Estadia mínima de 5 noites para entradas de 27/Dez a 03/Jan. Jantar de reveillon obrigatório (PVP Usd 380.- p/pax)

PREÇOS POR PESSOA EM USD
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK 
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 

histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maiores 
Budas reclinados do mundo, o Wat Ben-
jamabophit conhecido como “Templo de 
Mármore” e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, símbolo da cidade e 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX, uma das mais belas do 
mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante a 
visita ao Grande Palácio, está incluída a 
visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visi-

ta a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.

DIA 04 – BANGKOK – CHIANG RAI
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto de Bangkok para 
embarque em voo com destino a Chiang 
Rai (incluído). Chegada e traslado para 
as aldeias onde vivem alguns grupos ét-
nicos nas montanhas, como os “Akha” do 
Tibete ou os “Yao” da China. Almoço no 
caminho. Depois, seguiremos em direção 
ao Triângulo Dourado do Rio Mekong, 

BANGKOK, TRIÂNGULO DOURADO 
EM TAILÂNDIA E VIETNÃ

R E F.: C 4021

12 dias
A PARTIR DE

1.975$

HANÓI

DATAS DE INÍCIO

Quinta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-15/Set
16/Set-31/Mar 

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (2)
Em duplo 1.975 2.090 2.190
Supl.  Single 695 780 780
Supl. 3ª pessoa (1) 2.055 2.175 2.270
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 55 55 55
Noite extra Bangkok em single 110 110 110
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira Sup. 01/Abr–15/Set 16/Set–31/Mar  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (2)

Em duplo 2.300 2.360 2.460
Supl.  Single 1.055 1.170 1.170
Supl. 3ª pessoa (1) 2.390 2.450 2.550
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 115 115 115
Noite extra Bangkok em single 225 225 225
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.
(2) Datas da Temporada Extra: Saídas 14-28/Dez e 01-08/Fev

PREÇOS POR PESSOA EM USD

TAM COC

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência em 
inglês.

• No cruzeiro de Halong não é 
possível acomodar 3 passageiros 
(adultos ou crianças) na mesma 
habitação. Devem ser alojados 
em duplo + single.

• Para processar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

NOTAS IMPORTANTES

BANGKOK–CHIANG RAI 
CHIANG MAI–HANOI

VOOS INCLUIDOS
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TAILÂNDIA
• Todos os traslados 

indicados no roteiro.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol. 
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e resto 
do roteiro na Tailândia em 
Meia Pensão.

• Voos Bangkok/Chiang Rai e 
Chiang Mai/Hanói.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro.

• Seguro de viagem

VIETNÃ
• Todos os traslados 

indicados no roteiro.
• Transporte em veículo 

privado com ar 
condicionado (toalhas frias 
e água).

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro.

• Guias locais em espanhol.
• Hospedagem e café da 

manhã nos hotéis.
• Refeições conforme 

especificado no roteiro.
• Seguro de viagem.

o oitavo rio mais longo do mundo, com 
vistas para a Tailândia, Laos e Myanmar e 
seu famoso Museu do Ópio. Chegada em 
Chiang Rai. Hospedagem.

DIA 05 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Começaremos o dia 
navegando pelo rio Maekok em um 
barco tradicional tailandês até chegar-
mos à aldeia dos grupos étnicos “Gayan” 
ou “Karen”. Continuaremos para Chiang 
Mai, fazendo uma parada Templo Branco 
de Wat Rong Kun com sua famosa ponte. 
Os aldeões pensam que Buda atravessou 
esta ponte para pregar o dogma pela pri-
meira vez. A cor branca do templo repre-
senta a pureza e a sabedoria budista. Al-
moço. À tarde, visitaremos Wat Phra Doi 
Suthep, um templo localizado na monta-
nha de onde se pode desfrutar de belas 
vistas de Chiang Mai. Hospedagem. 

DIA 06 – CHIANG MAI
Café da manhã e traslado ao acam-
pamento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilida-
de dessas grandes criaturas. Em seguida, 
nosso safari montado em elefante 
começará seguindo o leito do rio e atra-
vessando a densa vegetação da selva. 
Após o safári, desceremos o rio em 
jangadas de bambu e faremos um pas-
seio de carroça puxada por bois para 
apreciar os arredores. Almoço e visita a 
uma plantação de orquídeas. Mais tarde 
visitaremos a popular rua do artesana-
to, onde se confeccionam a maioria dos 
objetos decorativos tradicionais do norte, 
como guarda–chuvas pintados à mão, 
bijuterias, pedras preciosas, entalhes em 
madeira ou sedas. Hospedagem. 

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 

pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 
das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 07 – CHIANG MAI – HANÓI
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar um voo (incluído) para 
Hanói. Chegada e traslado ao hotel (sem 
guia). Hospedagem.

DIA 08 – HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), o 
pagode de pilar único e o pagode de Tran 
Quoc. Almoço. Em seguida, iremos ao 
museu–prisão de Hoa Lo, mais conhe-
cido como “o Hilton” pelas centenas de 
condenados americanos encarcerados de 
1954 a 1973. Continuaremos com o Tem-
plo da Literatura, a primeira universidade 
do país fundada em 1070, e visita ao Lago 
Hoan Kiem ou Lago da Espada Restau-
rada. Faremos um passeio de bicicleta 
pelo bairro antigo de Hanói, também co-
nhecido como o bairro das 36 ruas, que 
em seu tempo eram conhecidos por arte-
sãos e oficinas de uma determinada pro-
fissão. Retorno ao hotel. Hospedagem.

BANGKOK, TRIÂNGULO DOURADO 
EM TAILÂNDIA E VIETNÃ

DIA 09 – HANÓI – HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia Ha-
long (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz, búfalos 
de água, exemplo da vida rural e tradi-
cional do Vietnã. Chegada a Halong e 
embarque em um barco. Almoço a bor-
do. Após o almoço, continuaremos na-
vegando e descobrindo as diversas ilhas 
da Baía. Jantar e Hospedagem a bordo. 
Notas: Não haverá guia em espanhol a 
bordo // O itinerário do cruzeiro está su-
jeito a alterações sem aviso prévio.

DIA 10 – HALONG/LAN HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por volta 
das 10:30hs–11:00hs desembarcaremos 
e iniciaremos nosso caminho de volta a 
Hanói. Hospedagem.

DIA 11 – HANÓI – HOA LU – 
TAM COC – HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã em di-
reção à província de Ninh Binh. Uma vez 
lá, em Tam Coc, embarcaremos em um 
pequeno barco a remo para explorar uma 
paisagem inesquecível, onde descobrire-
mos aldeias locais, cavernas e paisagens 
espetaculares. Em seguida, visitaremos o 
Bich Dong Pagoda, que foi apelidado de “A 
segunda caverna mais bonita do Vietnã” 
por um antigo rei. Almoço. Em seguida, 
viajaremos pela estrada até Hoa Lu, a an-
tiga capital do Vietnã até o ano de 1010, 
deixando como lembrança os templos dos 
reis Dinh & Le. Retorno a Hanói chegando 
por volta das 17:00hs.  Hospedagem.

DIA 12 – HANÓI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
(sem guia). Fim dos nossos serviços.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Vistos.
• Suplemento jantar de gala 

obrigatório de Natal e Ano 
novo. Por favor, consultar 
suplementos.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Bebidas nos hotéis e 
restaurantes, incluso durante as 
refeições.

• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Despesas pessoais.  

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup

Bangkok Holiday Inn Bangkok 4* Pullman G 5*

Chiang Rai Wiang Inn 3*sup The Heritage 4*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4*

Hanói Mercure Hanói 4* Melia Hanói 5*

Halong Indochina Sails 4*

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maio-
res Budas reclinados do mundo, o Wat 

Benjamabophit conhecido como “Tem-
plo de Mármore” e o impressionante 
complexo do Grande Palácio, símbolo 
da cidade e antiga residência oficial do 
Rei da Tailândia entre os séculos XVIII 
e meados do século XX, uma das mais 
belas do mundo por sua decoração 
requintada que mistura o estilo tradi-
cional tailandês com influências renas-
centistas. Durante a visita ao Grande 
Palácio, está incluída a visita ao Wat 
Phra Kaew ou Templo do Buda de Es-
meralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.  

DIA 04 – BANGKOK – 
KHANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Saída com destino à 
província de Kanchanaburi, conhecida 
pela sua famosa ponte sobre o rio Kwai 
e por ter sido palco de alguns aconte-
cimentos vividos durante o período da 
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos 
o cemitério, onde estão os presos que 
perderam a vida durante a construção 
da ponte, e o Museu da Guerra. Faremos 
um passeio de barco pelo rio Kwai 
até a ponte e teremos tempo livre para 
atravessá–la a pé e passear. Continua-
ção para o incomum trecho ferroviário 
conhecido como “Hellfire Pass”, uma 
passagem construída em tempo recorde 
por prisioneiros de guerra aliados (prin-
cipalmente britânicos e australianos) 
entre 1942 e 1943. Almoço. No final, 
traslado ao hotel e tempo livre para des-
frutar da privilegiada localização e arre-
dores do hotel. Hospedagem.

DIA 05 – KANCHANABURI (RIO 
KWAI) – AYUTTHAYA – ANG 
THONG – PHITSANULOK 
Café da manhã. Saída em direação a 
Ayutthaya, a antiga capital do Reino do 
Sião e centro arqueológico por excelên-
cia do país. Visitaremos seu complexo 
arqueológico de grande interesse histó-
rico e declarado Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO. Ayutthaya é um 
exemplo remanescente da importância 

REINO THAI E 
CAMBOJA  

R E F.: C 3314

12 dias
A PARTIR DE

2.160$

SIEM REAP

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira        
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
Terça-feira              
De 06/Jun a 31/Out/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-28/Set 29/Set-31/Dez 01/Jan-28/Mar
Em duplo/triplo 2.160 2.215 2.215
Supl.  Single 640 750 750
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 90 100 100
Noite extra Bangkok em single 180 195 195

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-28/Set 29/Set-31/Dez 01/Jan-28/Mar

Em duplo/triplo 2.545 2.625 2.625
Supl.  Single 730 835 835
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 140 140
Noite extra Bangkok em single 220 275 275

Importante: Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no momento da reserva ou quando já tivermos os preços.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

WAT MUANG

CHIANG MAI–SIEM REAP                 
VOO INCLUIDO
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e riqueza patrimonial deste país. Almo-
ço. Em seguida, iremos para a cidade de 
Ang Thong onde visitaremos o templo 
Wat Muang, onde veremos a figura do 
maior Buda sentado da Tailândia e o 
nono maior do mundo com quase 100 
metros de altura. Saída para Phitsanu-
lok, localizada no coração da Tailândia 
e considerada um dos mais importantes 
centros de peregrinação budista do país. 
Durante o percurso iremos presenciar 
a mudança da paisagem, tornando–se 
cada vez mais frondosa e verdejante, 
avançando já pelas zonas de selva do 
norte do país. Chegada e Hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
De manhã cedo, para quem desejar, sai-
remos para os arredores do hotel para 
fazer uma oferenda aos monges e 
vivenciar de perto um dos rituais mais 
importantes da cultura budista. Café da 
manhã e saída para a cidade de Sukho-
tai. Visita do seu Parque Arqueológico, 
declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO pela sua incrível beleza e 
mostra dos vários séculos de prosperi-
dade da civilização tailandesa, erguendo 
cidades monumentais e templos sofis-
ticados. Continuaremos para Chiang 
Rai via Lampang desfrutando das ma-
ravilhosas vistas da estrada e do Lago 
Prayao. Almoço no caminho. À tarde, 
chegada em Chiang Rai. Hospedagem.

DIA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao “Triângulo 
Dourado” do rio Mekong, que abran-
ge áreas da Tailândia, Laos e Myanmar 
anteriormente dedicadas ao comércio 
de ópio. Aproveitaremos para visitar o 
“Museu do Ópio” localizado na cidade 
de Chiang Rai. A seguir, faremos uma 
parada obrigatória no Wat Rong Khun 
ou Templo Branco, iremos ao novo e 
marcante Wat Rong Suea Ten ou Tem-
plo Azul, onde poderá encontrar pin-
turas com um estilo semelhante ao do 
Templo Branco, porque foi lá onde seu 
arquiteto foi treinado por anos. Parada 
no espetacular e contemporâneo Wat 
Rong Khun, onde a cor branca significa 
pureza e o cristal significa a sabedoria 
de Buda como a “luz que brilha no mun-
do e no universo”. Os aldeões pensam 

que Buda atravessou a ponte do tem-
plo para pregar o dogma pela primeira 
vez. Saída para Chiang Mai. Almoço no 
caminho. À tarde, chegada em Chiang 
Mai. Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilida-
de dessas grandes criaturas. Em seguida, 
nosso safári montado em elefante 
começará seguindo o leito do rio e atra-
vessando a densa vegetação da selva até 
chegar a um enclave onde coexistem 
tribos de diferentes grupos étnicos do 
país, entre os quais se destacam as im-
pressionantes Mulheres Girafa (Pescoço 
Comprido), originárias de Mae Hong 
Son. Almoço e visita a uma plantação 
de orquídeas, onde testemunharemos a 
beleza incomparável desta bela espécie 
floral. À tarde, subiremos a montanha 
até o Templo Doi Suthep de onde po-
deremos apreciar uma vista de Chiang 
Mai em todo o seu esplendor. Traslado 
ao hotel e Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampamen-
to de elefantes, pode optar por uma das 2 
opções que lhe apresentamos. A seleção do 
acampamento deve ser feita no momento 
de solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 09 – CHIANG MAI – SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
para Siem Reap. Chegada e traslado ao 
hotel (sem guia). Hospedagem.

DIA 10 –SIEM REAP
Café da manhã. Começaremos com 
a visita de Angkor Thom. Saída em 
Tuk – Tuk em direção ao portão sul do 
complexo. Visitaremos a antiga capital 

de Angkor Thom (século XII), o templo 
de Bayon, único por suas 54 torres de-
coradas com 200 rostos sorridentes de 
Avolokitesvara, o templo de Baphuon, 
construído sob o comando de Jayavar-
man I, os Phimeanakas e os terraços do 
rei leproso e dos elefantes, bem como os 
aposentos reais. Continuaremos com Ta 
Prohm, um dos templos mais espetacu-
lares da região, que se manteve relati-
vamente igual a quando foi descoberto. 
Almoço e, à tarde, traslado de ônibus 
para visitar o mais famoso de todos os 
templos: Angkor Wat, Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO. As 
conhecidas cinco torres fazem parte 
da bandeira do Camboja. Esta obra de 
arte do século XII é considerada pelos 
historiadores de arte como o primeiro 
exemplo da arquitetura e arte clássica 
Khmer. No final, assistiremos ao pôr do 
sol sobre Angkor Wat. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 11 –SIEM REAP
Café da manhã. Hoje faremos um pas-
seio de barco pelo Lago Tonle Sap, o 
maior lago de água doce do Sudeste Asi-
ático. Navegaremos pelo lago até chegar 
à aldeia flutuante de Chong Kneas, com 
suas casas erguidas a 8 metros de altura, 
construídas sobre andaimes de madeira 
para que não inundem quando chegar 
a estação das chuvas. No caminho de 
volta, parada no Artisans D’Angkor, um 
projeto de artesanato tradicional que 
colabora com o desenvolvimento social 
e econômico da comunidade rural local. 
Almoço e tempo livre. Hospedagem.

DIA 12 – SIEM REAP – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Visitaremos os tem-
plos Bantey Srei e Bantey Samre, de-
dicados a Shiva. À tarde, visitamos o 
conjunto de templos Roulos: o Preah 
Ko, o templo da montanha Bakong e 
o templo Lolei, localizados no meio de 
um antigo reservatório de água ou Ba-
ray. (Esta visita só é possível se o voo 
sair depois das 16:00hs, se o voo sair 
mais cedo não há reembolso). No ho-
rario combinado, traslado ao aeropor-
to e fim dos serviços.

• Vistos.
• Despesas pessoais.  
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Gorjetas para motoristas e 
guias.

• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 31 de 
dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Rio Kwai Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* Topland 4* 

Chiang Rai The Heritage 4* The Heritage 4*

Chiang Mai The Empress 4* The Empress Premiere 4*sup

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

TAILÂNDIA
• Traslados de chegada e saída 

como indicados no roteiro.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Guia em espanhol. 
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e resto 
do roteiro na Tailândia em 
Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro com guia em 
espanhol.

• Voo Chiang Mai/Siem Reap  
(O preço dos voos internos 
pode aumentar sem aviso 
prévio e o preço final será 
informado na confirmação 
da reserva).

• Seguro de viagem.

CAMBOJA
• Traslados de chegada e saída 

como indicados no roteiro.
• Transporte em veículo 

privado com ar 
condicionado (toalhas frias e 
1 garrafa de água por dia).

• Guias locais em espanhol.
• Estadia em regime de 

Hospedagem e café da 
manhã + 2 almoços 
conforme indicado no 
itinerário / no caso de 
embarcar em um voo de 
madrugada, café da manhã 
tipo piquenique em vez de 
café da manhã americano.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

SIEM REAP
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 

para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maiores 
Budas reclinados do mundo, o Wat Ben-
jamabophit conhecido como “Templo de 
Mármore” e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, símbolo da cidade e 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados do 

século XX, uma das mais belas do mundo 
por sua decoração requintada que mis-
tura o estilo tradicional tailandês com 
influências renascentistas. Durante a 
visita ao Grande Palácio, está incluída a 
visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visi-
ta a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.  

DIA 04 – BANGKOK – HANÓI 
Café da manhã e traslado ao aero-
porto para embarcar um voo (incluído) 
para Hanói. Chegada e traslado ao hotel 
(sem guia). Hospedagem.

DIA 05 – HANÓI
Café da manhã. Hoje visitaremos 
Hanói, atual capital do Vietnã, a única 
cidade asiática com avenidas arboriza-
das, arquitetura colonial francesa, lagos 
tranquilos e templos orientais. Visita 
da cidade incluindo o Mausoléu de Ho 
Chi Minh (visita exterior), a casa de Ho 
Chi Minh, Palácio do Governador (visi-
ta exterior), o pagode de pilar único e 
o pagode de Tran Quoc. Almoço. Em 
seguida, iremos ao museu–prisão de 
Hoa Lo, mais conhecido como “o Hilton” 

CORAÇÃO DA 
INDOCHINA 
TAILÂNDIA, VIETNÃ, LAOS E CAMBOJA

R E F.: C 4073

(Tailândia, Vietnã, 
Laos e Camboja)

13 dias
A PARTIR DE

3.290$

HANÓI

DATAS DE INÍCIO

Domingos 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr–15/Set
16/Set–31/Mar

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (2)
Em duplo 3.290 3.490 3.595
Supl.  Single 875 1.030 1.030
Supl. 3ª pessoa em triple (1) 3.395 3.580 3.680
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 85 95 95
Noite extra Bangkok em single 170 185 185
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira Sup. 01/Abr–15/Set 16/Set–31/Mar  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (2)

Em duplo 3.650 3.920 4.030
Supl.  Single 1.270 1.485 1.485
Supl. 3ª pessoa em triple (1) 3.755 4.020 4.135
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 115 130 130
Noite extra Bangkok em single 225 260 260
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.
(2) Datas Temporada Extra: Saídas 10-31/Dez + 04-11/Fev

PREÇOS POR PESSOA EM USD

LUANG PRABANG

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS



EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024 l  47 

pelas centenas de condenados america-
nos encarcerados de 1954 a 1973. Con-
tinuaremos com o Templo da Literatura, 
a primeira universidade do país fundada 
em 1070, e visita ao Lago Hoan Kiem ou 
Lago da Espada Restaurada. Faremos um 
passeio de bicicleta pelo bairro antigo 
de Hanói, também conhecido como o 
bairro das 36 ruas, que em seu tempo 
eram conhecidos por artesãos e oficinas 
de uma determinada profissão. Retorno 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 06 – HANÓI – HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia Ha-
long (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz, búfalos 
de água, exemplo da vida rural e tradi-
cional do Vietnã. Chegada a Halong e 
embarque em um barco. Almoço a bor-
do. Após o almoço, continuaremos na-
vegando e descobrindo as diversas ilhas 
da Baía. Jantar e Hospedagem a bordo 
Notas: Não haverá guia em espanhol a 
bordo // O itinerário do cruzeiro está su-
jeito a alterações sem aviso prévio.

DIA 07 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por vol-
ta das 10:30hs–11:00hs desembarca-
remos e iniciaremos nosso caminho de 
volta a Hanói. Hospedagem.

DIA 08 – HANÓI – HOA LU – 
TAM COC – HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã em 
direção à província de Ninh Binh. Uma 
vez lá, em Tam Coc, embarcaremos em 
um pequeno barco a remo para ex-
plorar uma paisagem inesquecível, onde 
descobriremos aldeias locais, cavernas 
e paisagens espetaculares. Em seguida, 
visitaremos o Bich Dong Pagoda, que 
foi apelidado de “A segunda caverna 
mais bonita do Vietnã” por um antigo 
rei. Almoço. Em seguida, viajaremos 
pela estrada até Hoa Lu, a antiga capital 
do Vietnã até o ano de 1010, deixando 

como lembrança os templos dos reis 
Dinh & Le. Retorno a Hanói chegando 
por volta das 17:00hs. Hospedagem.
 
DIA 09 – HANÓI – LUANG PRABANG
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarque em voo com destino 
a Luang Prabang (incluído). Chegada 
em Luang Prabang e traslado ao hotel. 
Luang Prabang é considerada a cidade 
colonial mais bem preservada do Sudes-
te Asiático. A tranquilidade e o charme 
desta cidade, com suas esplêndidas 
vistas da paisagem natural e cultural, 
fazem dela um dos lugares mais encan-
tadores para se visitar em Laos. Tempo 
livre. Hospedagem.

DIA 10 – LUANG PRABANG
Café da manhã. Visita ao templo de 
Wat Phou Khouay onde terão a opor-
tunidade de conversar com os monges 
e aprender mais sobre os ensinamentos 
de Buda. A seguir, visita aos templos de 
Wat Sane e Wat Xieng Thong, um dos 
mais belos templos budistas da capi-
tal, localizado entre os rios Mekong e 
Nam Khan. Também é conhecido como 
o Templo da Cidade Dourada e vale a 
pena conhecer sua história e admirar 
seus mosaicos, principalmente a árvore 
da vida. Almoço. Continuamos visitan-
do o Wat Tat Luang (Mosteiro das Es-
tupas Reais) onde repousam as cinzas 
de Luang Wat, o último rei do Laos. Há 
também uma estátua de Buda de mais 
de 500 quilos. Continuaremos ao Cen-
tro de Artesanato no Ock Pop Tok Living, 
para aprender sobre o mundo têxtil e 
artesanal do Laos. Terminaremos com 
o Monte Phousi, uma colina no centro 
de Luang Prabang, entre o rio Mekong 
e as montanhas cheias de vegetação, 
que oferece um pôr do sol espetacular 
e uma vista panorâmica de Luang Pra-
bang. Hospedagem.

DIA 11 – LUANG PRABANG – SIEM REAP
Neste dia, levantaremos cedo às 05:30hs 
para ver as filas de monges saindo dos 
pagodes para pedir donativos e visitar 
o mercado matinal, depois voltamos ao 
hotel para o café da manhã. Após o café 
da manhã, seguimos para a cachoeira 
Kuang Si, são formadas por várias pisci-
nas de água turquesa que descem, for-
mando pequenas cachoeiras entre elas. 

Se quiserem, terão a oportunidade de 
se refrescar nas piscinas naturais azuis. 
Retorno a Luang Prabang e traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com 
destino a Siem Reap (incluído). Chega-
da e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: O horário recomendado para o 
voo de saída é a partir das 15:30hs. 

DIA 12 – SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a 
visita de Angkor Thom. Partida em Tuk 
– Tuk em direção ao portão sul do com-
plexo. Visita da antiga capital de Angkor 
Thom (século XII), o templo Bayon, único 
por suas 54 torres decoradas com 200 
rostos sorridentes de Avolokitesvara, o 
templo Baphuon construído sob o man-
dato de Jayavarman I os Phimeanakas e 
os terraços do rei leproso e dos elefantes, 
bem como as câmaras reais. Continua-
remos com Ta Prohm, um dos templos 
mais espetaculares da região, que se 
manteve relativamente igual a quando 
foi descoberto. Almoço e à tarde visita 
ao mais famoso de todos os templos de 
Angkor Wat – Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. As conhecidas cinco torres fa-
zem parte da bandeira do Camboja. Esta 
obra de arte do século XII é considera-
da pelos historiadores de arte como o 
primeiro exemplo da arquitetura e arte 
clássica Khmer. No final, assistiremos ao 
pôr do sol sobre Angkor Wat. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 13 – SIEM REAP – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Passeio de barco no 
Lago Tonle Sap, o maior lago de água 
doce do Sudeste Asiático. Navegaremos 
até chegar à aldeia flutuante de Chong 
Kneas. No caminho de volta, pararemos 
no Artisans D’Angkor, um projeto de ar-
tesanato tradicional. Almoço e tempo 
livre. (Esta visita só é possível se o voo 
sair depois das 18:00hs, se o voo sair 
mais cedo não há reembolso). Traslado 
ao aeroporto e fim dos serviços.

• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Bebidas nos hotéis e 
restaurantes, incluso durante as 
refeições.

• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Jantares de gala de Natal e 

Reveillon. Consultar suplemento
• Gorjetas para motoristas 

e guias.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Hanói Mercure Hanói 4* Melia Hanói 5*

Halong Indochina Sails 4*

Luang Prabang Sanakeo Boutique 4* Pullman Luang Prabang 5*

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor/Angkor Palace 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Todos os traslados como 
indicados no roteiro.

• Guias em espanhol. 
• Hospedagem e café 

da manhã nos hotéis 
indicados.

• Refeições indicadas no 
roteiro.

• Transporte em veículo 
privado com ar 
condicionado em Vietnã, 
Laos e Camboja (com 
toalhas frias e 1 garrafa de 
água por dia).

• Cruzeiro de 2 dias / 1 
noite na Baía de Halong 
em regime de pensão 
completa.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro.

• Voos Bangkok / Hanói + 
Hanói / Luang Prabang 
+ Luang Prabang / Siem 
Reap.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência em 
inglês.

• No cruzeiro de Halong não é 
possível acomodar 3 passageiros 
(adultos ou crianças) na mesma 
habitação. Devem ser alojados 
em duplo + single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

NOTA IMPORTANTE
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK 
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maiores 
Budas reclinados do mundo, o Wat Ben-
jamabophit conhecido como “Templo de 
Mármore” e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, símbolo da cidade e 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX, uma das mais belas do 
mundo por sua decoração requintada 

que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante 
a visita ao Grande Palácio, está incluída 
a visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visita 
a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.  

DIA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA – 
ANG THONG – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para a cidade 
de Ayutthaya, a antiga capital do Rei-
no do Sião e centro arqueológico por 
excelência do país. Visitaremos os prin-
cipais templos do seu complexo arque-
ológico de grande interesse histórico e 
declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Ayutthaya é um exemplo 
remanescente da importância e riqueza 
patrimonial deste país. Em seguida, ire-
mos para a cidade de Ang Thong onde 
visitaremos o templo Wat Muang, 

onde veremos a figura do maior Buda 
sentado da Tailândia e o nono maior do 
mundo com quase 100 metros de altura. 
Almoço. Saída para Phitsanulok, locali-
zada no coração da Tailândia e conside-
rada um dos mais importantes centros 
de peregrinação budista do país. Chega-
da a Phitsanulok à tarde. Hospedagem.

DIA 05 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No início da manhã, e para quem dese-
jar, sairemos pelas imediações do hotel 
para fazer uma oferenda aos monges 
e vivenciar de perto um dos aspectos 
mais emblemáticos da cultura tailan-
desa. Após o café da manhã no hotel, 
saída para Sukhotai. Visita ao Parque 
Arqueológico, declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO por sua incrí-
vel beleza e amostra dos vários séculos 
de prosperidade da civilização tailandesa, 
levantando cidades monumentais e so-
fisticados templos. Continuaremos para 
Chiang Rai via Lampang apreciando as 
maravilhosas vistas da estrada e do Lago 
Prayao. Almoço no caminho. Continua-
ção para Chiang Rai. Hospedagem

DIA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao “Triângulo 
Dourado” do rio Mekong, que abran-
ge áreas da Tailândia, Laos e Myanmar 
anteriormente dedicadas ao comércio 
de ópio. Aproveitaremos para visitar o 
“Museu do Ópio” localizado na cidade 

TAILÂNDIA 
E JAPÃO

R E F.: C 3315

14 dias
A PARTIR DE

3.860$

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira Em duplo Sup. Single
Temporada Baixa 3.860 1.135
Temporada Média 3.975 1.250
Temporada Alta 4.150 1.365
Temporada Extra 4.385 1.485
Supl. Exc. Hiroshima (opcional) 685

PREÇOS POR PESSOA EM USD

QUIOTO

Abr 04 11 18 
Mai 02 09 16 23 30
Jun 06 13 20 27 
Jul 04 11 18 25  
Ago 08 15 22 29 
Set 05 12 19 26
Out 03 10 17 24 31
Nov 07 14 21 28 
Dez 05 12 
Jan (2024) 16 30
Fev (2024) 13 27
Mar (2024) 05 12 19
Temporada extra 
Alta Temporada  
Média Temporada

Baixa Temporada 

DATAS DE INÍCIO

CHIANG MAI–TÓQUIO 
VOO INCLUIDO

• No Japão, dependendo do 
horário de chegada do voo, 
não haverá ônibus Airport 
Limousine direto para o 
hotel. Nesse caso, pegarão 
um ônibus até a Estação 
de Tóquio ou o terminal de 
ônibus, de onde pegam 
um táxi.

• No Japão, este programa é 
realizado usando trens, ônibus 
públicos e traslados a pé. Se 
recomenda que os passageiros 
usem roupas apropriadas.

• No Japão, os quartos duplos 
não são garantidos, na 
maioria dos casos o quarto 
TWB (2 camas) 
será confirmado.

• No Japão não há quartos 
triplos, na maioria dos casos 
apenas um quarto duplo com 
uma cama extra pode ser 
oferecido. Por este motivo 
e para o seu conforto, 
recomendamos reservar duplo 
+ individual.

NOTAS IMPORTANTES
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de Chiang Rai. A seguir, faremos uma pa-
rada obrigatória no Wat Rong Khun ou 
Templo Branco, iremos ao novo e mar-
cante Wat Rong Suea Ten ou Templo 
Azul, onde poderá encontrar pinturas 
com um estilo semelhante ao do Templo 
Branco porque foi lá onde seu arquiteto 
foi treinado por anos. Parada no espe-
tacular e contemporâneo Wat Rong 
Khun, onde a cor branca significa pureza 
e o cristal significa a sabedoria de Buda 
como a “luz que brilha no mundo e no 
universo”. Os aldeões pensam que Buda 
atravessou a ponte do templo para pre-
gar o dogma pela primeira vez. Saída para 
Chiang Mai. Almoço no caminho, chega-
da em Chiang Mai e Hospedagem.

DIA 07 – CHIANG MAI 
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilida-
de dessas grandes criaturas. Em seguida, 
nosso safári montado em elefante 
começará seguindo o leito do rio e atra-
vessando a densa vegetação da selva até 
chegar a um enclave onde coexistem 
tribos de diferentes grupos étnicos do 
país, entre os quais se destacam as im-
pressionantes Mulheres Girafa (Pescoço 
Comprido), originárias de Mae Hong Son. 
Almoço e visita a uma plantação de or-
quídeas. À tarde, subiremos a montanha 
até o Templo Doi Suthep de onde pode-

remos apreciar uma vista de Chiang Mai 
em todo o seu esplendor. Traslado ao 
hotel e tempo livre. Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem 
não pretende visitar o tradicional 
acampamento de elefantes, pode 
optar por uma das 2 opções que lhe 
apresentamos. A seleção do acampa-
mento deve ser feita no momento de 
solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. Os 
clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhu-
ma atividade do programa original.

DIA 08 – CHIANG MAI / TÓQUIO
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
para Tóquio. Chegada ao aeroporto de 
Narita. Recepção no aeroporto por um 
assistente em espanhol, que o ajudará a 
pegar o “ônibus do aeroporto” e trasla-
do ao hotel em serviço regular compar-
tilhado sem assistência. Às terças–feiras 
e sextas–feiras no hotel há um balcão 
exclusivo com um guia que fala espa-
nhol das 14:00hs às 20:00hs no “Entran-
ce Lounge” da torre principal, 1º andar. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 09 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Santuário Meiji, a Praça do 
Palácio Imperial (não se entra no Palá-
cio), o Templo Senso–Ji e a rua comer-
cial Nakamise. Terminaremos a visita no 
bairro de Ginza, famoso por sua grande 
concentração de grandes lojas, butiques 
e restaurantes. Tarde livre e retorno ao 
hotel por conta do cliente (o guia indi-
cará como retornar). Hospedagem.

DIA 10 – TÓQUIO – 
HAKONE – TÓQUIO
Café da manhã. Visita ao Parque Na-
cional de Hakone, onde faremos um 
cruzeiro no Lago Ashi, onde podemos 
desfrutar de vistas maravilhosas. Almo-
ço. Em seguida, iremos ao Vale Owaku-

nadi, famoso por suas fontes de enxofre 
ativas e fontes termais. Visita ao Hako-
ne Open Air Museum. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 11 – TÓQUIO – QUIOTO – 
NARA – TÓQUIO
Café da manhã. Traslado a estação de 
Tóquio para pegar o trem com destino a 
Quioto (incluído). Na chegada a Quio-
to, um guia em espanhol nos receberá e 
iniciaremos a excursão a Nara, onde ve-
remos o Templo Todai–ji com sua grande 
estátua de Buda e depois visitaremos o 
Parque Nara. De volta a Quioto, visitare-
mos o Santuário Xintoísta Fushimi Inari, 
com milhares de portões “Torii”. Após as 
visitas, traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Hoje nosso assistente organiza-
rá um traslado por separado, com uma 
mala por pessoa, do hotel em Tóquio ao 
hotel em Quioto. As malas chegarão na 
tarde do mesmo dia. 

DIA 12 – QUIOTO
Café da manhã. Visita de Quioto para 
conhecer o Templo Tenryu–ji, com um 
belo jardim japonês, a Floresta de Bam-
bu Sagano em Arashiyama e o Templo 
dourado Kinkaku–ji. Almoço. Continu-
aremos visitando o Templo de Sanju-
sangendo, com mil estátuas de Kannon, 
deus da misericórdia, e passearemos pe-
las ruas do bairro de Gion, o bairro das 
Gueixas. Retorno ao hotel. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 13 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais ou fazer o “tour opcional 
a Hiroshima”. Hospedagem.

DIA 14 – QUIOTO – OSAKA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Osaka. Fim dos nossos serviços. 
Nota: Um dia antes da saída, deve–se 
verificar na recepção o horário do tras-
lado para o aeroporto de Kansai ou 
Itami. Um motorista do MK Skygate 
Shuttle irá buscá–lo. Não há assistência 
em espanhol e pode ter que passar por 
outros hotéis para pegar mais clientes. 
Só é permitido 1 mala por pessoa, 1.000 
JPY (aprox. Usd 9.) será cobrado por 
cada mala extra. Se não houver lugares 
disponíveis, o guia irá informá–lo sobre 
como ir ao aeroporto. Consulte o suple-
mento do traslado noturno (voos com 
saída antes das 8:00hs), que será rea-
lizado em táxi sem guia ou assistência.

• Vistos.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Despesas pessoais como 

bebidas, telefone e lavanderia...
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Bebidas nos hotéis e 
restaurantes, incluso durante 
as refeições.

• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Suplemento jantar de gala 

obrigatório nos dias 24 e 31 de 
dezembro. Por favor, 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira

Bangkok Holiday Inn Silom 4*

Phitsanulok Topland 4* 

Chiang Rai The Heritage 4*

Chiang Mai Holiday Inn 4*

Tokio New Otani Tokyo 4*  (Std TWN–27 m2)

Kyoto Kyoto Tokyu 4* (Std TWN – 24 y 29 m2)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

TAILÂNDIA
• Traslados como indicados no 

roteiro. 
• Transporte conforme 

itinerário.
• Guias em espanhol. 
• Hospedagem e café da 

manhã em Bangkok e resto 
do roteiro na Tailândia em 
Meia Pensão.

• Visitas e entradas indicadas 
no roteiro.

• Voo Chiang Mai-Tóquio (O 
preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e 
o preço final será informado 
na confirmação da reserva).

• Seguro de viagem.

JAPÃO
• Traslados aeroporto-hotel 

ida e volta (em serviço 
regular sem assistência).

• Estadia de 6 noites nos 
hotéis indicados.

• 6 cafés da manhã e 2 
almoços.

• Bilhete de trem bala 
“Nozomi” em classe turística 
de Tóquio a Quioto.

• Visitas com guias em 
espanhol.

• Transporte da equipagem 
por separado de Tóquio a 
Quioto no dia 11.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto e traslado ao 
hotel. Hospedagem.  

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 

bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maio-
res Budas reclinados do mundo, o Wat 
Benjamabophit conhecido como “Tem-
plo de Mármore” e o impressionante 
complexo do Grande Palácio, símbolo 
da cidade e antiga residência oficial do 
Rei da Tailândia entre os séculos XVIII 
e meados do século XX, uma das mais 
belas do mundo por sua decoração re-
quintada que mistura o estilo tradicio-

nal tailandês com influências renascen-
tistas. Durante a visita ao Grande Palá-
cio, está incluída a visita ao Wat Phra 
Kaew ou Templo do Buda de Esmeralda, 
o mais importante de toda a Tailândia. 
De volta ao hotel, visita a fábrica esta-
dual de pedras preciosas.
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.

DIA 04 – BANGKOK – CHIANG RAI 
Café da manhã. Saída de Bangkok 
para embarque em um voo com des-
tino a Chiang Rai (incluído). Chegada 
e traslado para as aldeias onde vivem 
alguns grupos étnicos nas montanhas, 
como os “Akha” do Tibete ou os “Yao” 
da China. Almoço no caminho. Depois, 
seguiremos em direção ao Triângulo 
Dourado do Rio Mekong, com vistas 
para a Tailândia, Laos e Myanmar e seu 
famoso Museu do Ópio. Chegada em 
Chiang Rai. Hospedagem.

DIA 05 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Começaremos o dia 
navegando pelo rio Maekok em um 
barco tradicional tailandês até che-
garmos à aldeia dos grupos étnicos 
“Gayan” ou “Karen”. Continuaremos 
para Chiang Mai, fazendo uma parada 
no Templo Branco de Wat Rong Kun 

JÓIAS DO 
SUDESTE ASIÁTICO

DATAS DE INÍCIO

Quinta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

HA LONG

R E F.: C 3317

15 dias
A PARTIR DE

3.495$

SINGAPURA

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01-30/Abr 01/Mai-30/Set
01/Out-31/Mar

(Exc. Temp. Extra)
Temp. Extra (2)

Em duplo 3.495 3.530 3.690 3.795
Supl. Single 1.305 1.270 1.380 1.380
Supl. 3ª pessoa (1) 3.570 3.605 3.775 3.880
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 60 60 60 60
Noite extra Bangkok em single 120 120 120 120
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira Sup. 01-30/Abr 01/Mai-30/Set
01/Out-31/Mar

(Exc. Temp. Extra)
Temp. Extra (2)

Em duplo 4.055 4.055 4.115 4.230
Supl. Single 1.375 1.375 1.490 1.490
Supl. 3ª pessoa (1) 4.145 4.145 4.210 4.325
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 120 120 120
Noite extra Bangkok em single 235 235 235 235
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.
(2) Temp. Extra: Saídas 14-28/Dez + 03-10/Fev

PREÇOS POR PESSOA EM USD

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS 
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com sua famosa ponte. Os aldeões 
pensam que Buda atravessou esta pon-
te para pregar o dogma pela primeira 
vez. A cor branca do templo representa 
a pureza e a sabedoria budista. Almoço. 
À tarde, visitaremos Wat Phra Doi Su-
thep, um templo localizado na monta-
nha de onde se pode desfrutar de belas 
vistas de Chiang Mai. Hospedagem.

DIA 06 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habili-
dade dessas grandes criaturas. Em se-
guida, nosso safari montado em ele-
fante começará seguindo o leito do rio 
e atravessando a densa vegetação da 
selva. Após o safári, desceremos o rio 
em jangadas de bambu e faremos um 
passeio de carroça puxada por bois 
para apreciar os arredores. Almoço e 
visita a uma plantação de orquídeas. 
Mais tarde visitaremos a popular rua 
do artesanato, onde se confeccionam a 
maioria dos objetos decorativos tradi-
cionais do norte, como guarda–chuvas 
pintados à mão, bijuterias, pedras pre-
ciosas, entalhes em madeira ou sedas. 
Hospedagem. 
**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 

das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guia em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 07 – CHIANG MAI – HANÓI
Café da manhã e traslado ao aero-
porto para embarcar um voo (incluído) 
com destino a Hanói. Chegada e tras-
lado ao hotel (sem guia). Hospedagem.

DIA 08 – HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 
o pagode de pilar único e o pagode 
de Tran Quoc. Almoço. Em seguida, 
iremos ao museu–prisão de Hoa Lo, 
mais conhecido como “o Hilton” pelas 
centenas de condenados americanos 
encarcerados de 1954 a 1973. Continu-
aremos com o Templo da Literatura, a 
primeira universidade do país fundada 
em 1070, e visita ao Lago Hoan Kiem ou 
Lago da Espada Restaurada. Faremos 
um passeio de bicicleta pelo bairro 
antigo de Hanói, também conhecido 
como o bairro das 36 ruas, que em seu 
tempo eram conhecidos por artesãos e 
oficinas de uma determinada profissão. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 09 – HANÓI – HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz, búfalos 
de água, exemplo da vida rural e tradi-
cional do Vietnã. Chegada a Halong e 
embarque em um barco. Almoço a bor-
do. Após o almoço, continuaremos na-
vegando e descobrindo as diversas ilhas 
da Baía. Jantar e hospedagem a bordo.

Notas: Não haverá guia em espanhol a 
bordo // O itinerário do cruzeiro está su-
jeito a alterações sem aviso prévio.

DIA 10 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por 
volta das 10:30hs–11:00hs desembar-
caremos e iniciaremos nosso caminho 
de volta a Hanói. Hospedagem.

DIA 11 – HANÓI – HOA LU – 
TAM COC – HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã em 
direção à província de Ninh Binh. Uma 
vez lá, em Tam Coc, embarcaremos em 
um pequeno barco a remo para explo-
rar uma paisagem inesquecível, onde 
descobriremos aldeias locais, cavernas 
e paisagens espetaculares. Em seguida, 
visitaremos o Bich Dong Pagoda, que 
foi apelidado de “A segunda caverna 
mais bonita do Vietnã” por um antigo 
rei. Almoço. Em seguida, viajaremos 
pela estrada até Hoa Lu, a antiga capi-
tal do Vietnã até o ano de 1010, deixan-
do como lembrança os templos dos reis 
Dinh & Le. Retorno a Hanói chegando 
por volta das 17:00hs. Hospedagem.

DIA 12 – HANÓI – SINGAPURA
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo com des-
tino a Singapura (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 13 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade 
onde veremos o Bairro Cívico, Pandang, 
Clube de Críquete, a histórica Casa do 
Parlamento, a Suprema Corte e a Pre-
feitura. Faremos uma parada no Par-
que Merlion, para desfrutar das vistas 
de Marina Bay. Visitaremos o Templo 
Thian Hock Keng. Faremos um passeio 
a pé por Chinatown e terminaremos 
com uma visita ao Sands Sky Park, uma 
impressionante maravilha da engenha-
ria. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 14 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 15 – SINGAPURA 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante as 
refeições.

• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Jantar de gala obrigatório de 

Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Chiang Rai Wiang Inn 3*sup The Heritage 4*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4*

Hanói Mercure Hanói 4* Melia Hanói 5*

Junco Halong Indochina Sails 4*

Singapura Grand Copthorne Waterfront 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Todos os traslados indicados 
no roteiro.

• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis.
• Refeições mencionadas no 

roteiro.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Voos internos Bangkok/Chiang 

Rai + Chiang Mai/Hanói + 
Hanói/Singapura.

• Visitas e entradas indicadas no 
roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• O preço dos voos internos 
pode aumentar sem aviso 
prévio e o preço final será 
informado na confirmação da 
reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência 
em inglês.

• No cruzeiro de Halong 
não é possível acomodar 
3 passageiros (adultos ou 
crianças) na mesma habitação. 
Devem ser alojados em duplo 
+ single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

NOTAS IMPORTANTES
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem.   

DIAS 02 E 03 – BANGKOK 
Café da manhã diário. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 

para percorrer as principais avenidas 
de Bangkok, atravessando o movimen-
tado bairro de Chinatown e seguindo o 
curso do rio Chao Praya até chegar ao 
centro histórico da cidade. Visita ao 
Templo de Wat Pho que abriga um dos 
maiores Budas reclinados do mundo, o 
Wat Benjamabophit conhecido como 
“Templo de Mármore” e o impressio-
nante complexo do Grande Palácio, 
símbolo da cidade e antiga residên-
cia oficial do Rei da Tailândia entre os 

séculos XVIII e meados do século XX, 
uma das mais belas do mundo por sua 
decoração requintada que mistura o 
estilo tradicional tailandês com influên-
cias renascentistas. Durante a visita ao 
Grande Palácio, está incluída a visita ao 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda de 
Esmeralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.

DIA 04 – BANGKOK – HANÓI 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Hanói. Chegada e trasla-
do ao hotel. Hospedagem. 

DIA 05 – HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã. De-
pois de 2 horas e meio na estrada, che-
garemos à província de Ninh Binh. Uma 
vez lá, em Tam Coc, embarcaremos em 
um pequeno barco a remo para explo-
rar uma paisagem inesquecível, onde 
descobriremos aldeias locais, cavernas 
e paisagens espetaculares. Em seguida, 
visitaremos o Bich Dong Pagoda, que 
foi apelidado de “A segunda caverna 
mais bonita do Vietnã” por um antigo 
rei. Almoço. Em seguida, viajaremos 
pela estrada até Hoa Lu, a antiga capital 
do Vietnã até o ano de 1010, deixando 
como lembrança os templos dos reis 
Dinh & Le. Retorno a Hanói chegando 
por volta das 17:00hs. Hospedagem.

DIA 06 – HANÓI 
Café da manhã. Visita da cidade in-

3 REINOS DA INDOCHINA

R E F.: C 3219

16 dias
A PARTIR DE

2.790$

DATAS DE INÍCIO

Sábados 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
Quarta-feira 
De 05/Jul a 27/Set/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira
01-30/Abr 01/Mai-30/Set

01/Out–31/Mar  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (2)Programa 16 dias

Em duplo 2.945 2.790 3.075 3.170
Supl. Single 865 855 975 975
Supl. 3ª pessoa (1) 3.025 2.870 3.155 3.255

Programa 13 dias

Em duplo 2.265 2.235 2.310 2.410
Supl. Single 745 610 815 815
Supl. 3ª pessoa (1) 2.345 2.190 2.390 2.490
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 90 90 100 100
Noite extra Bangkok em single 180 180 195 195
Emissão do Visto do Vietnã 65
Cat. Primeira Sup.

01-30/Abr 01/Mai-30/Set
01/Out–31/Mar  

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (2)Programa 16 dias
Em duplo 3.410 3.245 3.565 3.660
Supl. Single 1.365 1.285 1.465 1.465
Supl. 3ª pessoa (1) 3.500 3.335 3.655 3.750
Programa 13 dias
Em duplo 2.655 2.490 2.720 2.815
Supl. Single 1.175 1.095 1.225 1.225
Supl. 3ª pessoa (1) 2.745 2.580 2.810 2.905
Noite extra Bangkok p/pax em duplo/triplo 120 120 140 140
Noite extra Bangkok em single 235 235 275 275
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.
(2) Temporada Extra: Saídas 16-30/Dez e 02-09/Fev.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

HUE

R E F.: C 3219.1

13 dias
A PARTIR DE

2.235$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 
o pagode de pilar único e o pagode de 
Tran Quoc. Almoço. Em seguida, iremos 
ao museu–prisão de Hoa Lo, mais co-
nhecido como “o Hilton” pelas centenas 
de condenados americanos encarce-
rados de 1954 a 1973. Continuaremos 
com o Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país fundada em 1070, 
e visita ao Lago Hoan Kiem ou Lago da 
Espada Restaurada. Faremos um pas-
seio de bicicleta pelo bairro antigo de 
Hanói, também conhecido como o bair-
ro das 36 ruas, que em seu tempo eram 
conhecidos por artesãos e oficinas de 
uma determinada profissão. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 07 – HANÓI – HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz, búfalos 
de água, exemplo da vida rural e tradi-
cional do Vietnã. Chegada a Halong e 
embarque em um barco. Almoço a bor-
do. Após o almoço, continuaremos na-
vegando e descobrindo as diversas ilhas 
da Baía. Jantar e hospedagem a bordo.

DIA 08 – HALONG/LAN HA – 
HANÓI – DANANG – HOI AN
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por volta 
das 10:30hs–11:00hs desembarcaremos 
e iniciaremos nosso caminho de volta ao 
aeroporto de Hanói, para embarcar em 
um voo com destino a Danang (voo in-
cluído). Chegada e traslado direto a Hoi 
An (aprox 30min). Hospedagem.

DIA 09 – HOI AN
Café da manhã. Visita da cidade. Pas-
seio pelo centro da cidade velha para vi-
sitar as casas tradicionais dos mercado-
res, a Ponte Japonesa, com mais de 400 

anos, o templo chinês Phuc Kien, uma 
casa antiga com arquitetura tradicional 
e o Museu de História da Cidade “Sa 
Huynh”. Almoço. Tarde livre para curtir a 
praia, passear pelo colorido mercado do 
centro ou fazer compras. Hospedagem.

DIA 10 –HOI AN – HUE
Café da manhã. Saída por estrada para 
Hue, a antiga capital imperial vietnami-
ta, passando pelo passo de Hai Van (oce-
ano de nuvens) e pela pitoresca praia de 
Lang Co onde faremos uma parada para 
tirar fotos. No caminho, visitaremos o 
museu Cham. Almoço. À tarde, visita 
ao mausoléu do imperador Minh Mang 
e do imperador Khai Dinh. Chegada ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 11 – HUE – HO CHI MINH 
Café da manhã. A seguir, passeio de 
barco pelo romântico Rio Perfume e visita 
ao pagode Thien Mu. Visitaremos a Cida-
dela Imperial, de onde governou a Dinastia 
Nguyen entre 1802 e 1945 e seu Museu 
Real. Almoço em um restaurante local. Na 
hora indicada, traslado ao aeroporto para 
embarcar em um voo com destino a Ho 
Chi Minh (voo incluído). Chegada e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 12 – HO CHI MINH
Café da manhã. Saída para o espeta-
cular Delta do Mekong. À chegada, 
pegaremos um barco que nos levará 
pelos estreitos canais, rodeados de 
densa vegetação, até ao coração do 
Delta. É um mundo completamente 
diferente onde a vida acontece ao re-
dor do rio. Ao longo do dia, poderão 
provar muitos destes produtos locais, 
como os frutos exóticos e autóctones 
cultivados nos pomares do Delta, os 
rebuçados de coco, feitos em fábri-
cas familiares. Regressaremos à orla 
fazendo um passeio com um tipo de 
veículo típico da zona e posteriormen-
te num barco a remos pelos canais 
densos de vegetação. Almoço. No fi-
nal, retornaremos a Ho Chi Minh para 
continuar com a visita panorâmica 
pela cidade com uma parada para ver 
o Palácio da Reunificação (visita ex-
terna), a Catedral de Notre Dame e o 
antigo Correio Central. Hospedagem.

DIA 13 – HO CHI MINH – SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim do programa de 13 dias com o tras-
lado de saída. O voo não está incluido. 
Embarcaremos em um voo com destino 
a Siem Reap (incluído). Chegada e tras-
lado ao hotel (sem guia). Hospedagem.

DIA 14 –SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a vi-
sita de Angkor Thom. Saída em Tuk – Tuk 
em direção ao portão sul do complexo. 
Visita da antiga capital de Angkor Thom 
(século XII), o templo Bayon, único por 
suas 54 torres decoradas com 200 rostos 
sorridentes de Avolokitesvara, o templo 
Baphuon construído sob o mandato de 
Jayavarman I os Phimeanakas e os ter-
raços do rei leproso e dos elefantes, bem 
como as câmaras reais. Continuaremos 
com Ta Prohm, um dos templos mais es-
petaculares da região, que se manteve 
relativamente igual a quando foi desco-
berto. Almoço e à tarde visita ao mais 
famoso de todos os templos de Angkor 
Wat, Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
As conhecidas cinco torres fazem parte 
da bandeira do Camboja. Esta obra de 
arte do século XII é considerada pelos 
historiadores de arte como o primeiro 
exemplo da arquitetura e arte clássica 
Khmer. No final, assistiremos ao pôr do 
sol sobre Angkor Wat. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 15 –SIEM REAP
Café da manhã. Hoje faremos um pas-
seio de barco pelo Lago Tonle Sap, o 
maior lago de água doce do Sudeste Asi-
ático. Navegaremos pelo lago até chegar 
à aldeia flutuante de Chong Kneas, com 
suas casas erguidas a 8 metros de altura, 
construídas sobre andaimes de madeira 
para que não inundem quando chegar 
a estação das chuvas. No caminho de 
volta, parada no Artisans D’Angkor, um 
projeto de artesanato tradicional que 
colabora com o desenvolvimento social 
e econômico da comunidade rural local. 
Almoço e tempo livre. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 16 –SIEM REAP – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. De manhã, visitaremos 
os templos Bantey Srei e Bantey Samre, 
dedicados a Shiva. À tarde, visitamos 
o conjunto de templos Roulos: o Preah 
Ko, o templo da montanha Bakong e o 
templo Lolei, localizados no meio de um 
antigo reservatório de água ou Baray. 
(Esta visita só é possível se o voo sair 
depois das 16:00hs, se o voo sair mais 
cedo não há reembolso). No horario 
combinado, traslado ao aeroporto e fim 
dos serviços.

• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Bebidas nos hotéis e 
restaurantes, incluso durante as 
refeições.

• Maleteiros.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e guias.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Jantar de gala obrigatório de 

Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Bangkok Novotel Fenix Silom 4* Pullman G 5*

Hanói Mercure 4*sup Melia Hanói 5*

Junco Halong Indochina Sails 4* Indochina Sails 4*

Hoi An Belle Maison Hadana 4* Allegro Hoi An 4*sup

Hue Emm Hue 3*sup Senna Hue 5*

Ho Chi Minh Paragón Saigón 4* Pullman Saigón 5*

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor/Angkor Palace 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Todos os traslados indicados 
no roteiro.

• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis.
• Refeições mencionadas no 

roteiro.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Visitas e entradas indicadas no 

roteiro.
• Voos internos Bangkok/Hanói/

Danang + Hue/Ho Chi Minh/
Siem Reap.

• Transporte em veículo privado 
com ar condicionado no Vietnã 
e Camboja (com toalhas frias e 
1 garrafa de água por dia).

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência 
em inglês.

• No cruzeiro de Halong 
não é possível acomodar 
3 passageiros (adultos ou 
crianças) na mesma habitação. 
Devem ser alojados em duplo 
+ single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

NOTAS IMPORTANTES
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem.   

DIAS 02 E 03 – BANGKOK 
Café da manhã diário. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas 
de Bangkok, atravessando o movimen-
tado bairro de Chinatown e seguindo o 
curso do rio Chao Praya até chegar ao 
centro histórico da cidade. Visita ao 
Templo de Wat Pho que abriga um dos 
maiores Budas reclinados do mundo, o 
Wat Benjamabophit conhecido como 
“Templo de Mármore” e o impressio-
nante complexo do Grande Palácio, 
símbolo da cidade e antiga residên-
cia oficial do Rei da Tailândia entre os 
séculos XVIII e meados do século XX, 
uma das mais belas do mundo por sua 
decoração requintada que mistura o 
estilo tradicional tailandês com influên-
cias renascentistas. Durante a visita ao 
Grande Palácio, está incluída a visita ao 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda de 
Esmeralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas. 

Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.

DIA 04 – BANGKOK – AYUTTHAYA – 
ANT THONG – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para a cidade de 
Ayutthaya, a antiga capital do Reino do 
Sião, para visitar seu complexo arque-
ológico de grande interesse histórico e 
declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Em seguida, iremos para a 
cidade de Ang Thong onde visitaremos 
o templo Wat Muang, onde veremos a 
figura do maior Buda sentado da Tailân-
dia e o nono maior do mundo. Almoço. 
Saída para Phitsanulok, localizada no 
coração da Tailândia e considerada um 
dos mais importantes centros de pere-
grinação budista do país. Hospedagem.

DIA 05 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No inicio da manhã, para quem dese-
jar, sairemos pelas imediações do hotel 
para fazer uma oferenda aos monges 
e vivenciar de perto um dos rituais mais 
emblemáticos da cultura budista. Após 
o café da manhã, saída para Sukhotai. 
Visita ao Parque Arqueológico, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNES-
CO. Continuaremos para Chiang Rai via 
Lampang apreciando as maravilhosas vis-
tas da estrada e do Lago Prayao. Almoço 

no caminho. Chegada e hospedagem. 
DIA 06 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Iremos em direção a 
fronteira natural do rio Mekong (co-
nhecida como Triângulo Dourado), 
que abrange áreas da Tailândia, Laos e 
Myanmar. Aproveitaremos para visitar 
o “Museu do Ópio” localizado na ci-
dade de Chiang Rai. A seguir, faremos 
uma parada obrigatória no Wat Rong 
Khun ou Templo Branco, iremos ao 
novo e marcante Wat Rong Suea Ten 
ou Templo Azul, onde poderá encontrar 
pinturas com um estilo semelhante ao 
do Templo Branco porque foi lá onde 
seu arquiteto foi treinado por anos. Pa-
rada no espetacular e contemporâneo 
Templo Branco (Wat Rong Khun em 
tailandês). A cor branca significa pureza 
e o cristal significa a sabedoria de Buda 
como a “luz que brilha no mundo e no 
universo”. Os aldeões pensam que Buda 
atravessou a ponte do templo para pre-
gar o dogma pela primeira vez. Almo-
ço no caminho. À tarde, chegada em 
Chiang Mai e hospedagem.  

DIA 07 – CHIANG MAI 
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habilida-
de dessas grandes criaturas. Em seguida, 
nosso safári montado em elefante 
começará seguindo o leito do rio e atra-
vessando a densa vegetação da selva até 
chegar a um enclave onde coexistem 
tribos de diferentes grupos étnicos do 
país, entre os quais se destacam as im-
pressionantes Mulheres Girafa (Pescoço 
Comprido), originárias de Mae Hong Son. 
Almoço e visita a uma plantação de or-
quídeas onde podemos testemunhar a 
beleza incomparável desta bela espécie 
floral. À tarde, subiremos a montanha até 
o Templo Doi Suthep de onde podere-
mos apreciar uma vista de Chiang Mai 
em todo o seu esplendor. Traslado ao 
hotel e tempo livre. Hospedagem.  

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 
das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guia em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

TAILÂNDIA 
E ÍNDIA 

R E F.: C 4072 

17 dias
A PARTIR DE

3.315$

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

AGRA

• É responsabilidade dos 
passageiros ter os vistos e 
passaportes em ordem antes da 
sua chegada em cada país.

• É necessário visto e passaporte 
com validade mínima de 6 
meses para entrar na Índia e 
para algumas nacionalidades 
também na Tailândia. 

• Habitações de categoria 
standard em todos os hotéis.

• Franquicia de equipagem em 
voos domésticos: 15 kg de 
equipagem incluído e 7 kg de 
equipagem de mão.

• Na estação das monções, o 
passeio de barco no rio Ganges 
está sujeito ao nível da água.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Os voos de Khajuraho a Varanasi 
operam apenas às segundas-
feiras, quartas-feiras e sábados.

• Por motivos operacionais, as 
companhias aéreas do destino 
poderão modificar a operação 
dos seus voos, caso em que a 
operadora local fornecerá uma 
alternativa o mais próxima 
possível do itinerário original.

NOTAS IMPORTANTES

JAIPUR

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo Sup. Sgl. Em duplo Sup. Sgl.

01-15/Abr 3.685 1.235 4.195 1.540
16/Abr-20/Set 3.315 1.040 3.695 1.255
21/Set-31/Out 3.685 1.270 4.315 1.420
01/Nov-31/Mar 3.845 1.330 4.305 1.515
Nota: : Preços On Request nas saídas 14/Nov + 12-26/Dez

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
PREÇOS POR PESSOA EM USD
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DIA 08 – CHIANG MAI – DELHI 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Delhi. Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem.  

DIA 09 – DELHI – SHAHPURA – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur. Al-
moço no caminho no impressionante 
Palácio Shahpura, decorado com pin-
turas murais de 300 anos. O mais des-
tacado é um grande Durbal Hall, com 
pinturas originais e obras de espelhos. 
Continuação a Jaipur e visita ao famoso 
templo Birla, para presenciar a cerimô-
nia Aarti. Jantar e hospedagem.

DIA 10 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Am-
ber. Este complexo palaciano impõe–se 
no alto de uma colina, à qual subiremos 
nas costas de um elefante (cota restrita) 
ou em jipes. Almoço em um restaurante 
local. À tarde, visitaremos o Palácio da 
Cidade, onde poderá ver uma impres-
sionante mistura de arte tradicional do 
Rajastão e Mogol. Também visitaremos 
o incrível Jantar Mantar (um observató-
rio preciso construído em 1726 d.C). Além 
disso, uma visita fotográfica ao Hawa 
Mahal (Palácio dos Ventos), uma mara-
vilha de cinco andares com uma espe-
tacular fachada piramidal, com cúpulas, 
capitéis e janelas salientes com painéis de 
treliça. Visita panorâmica do Albert Hall, 
em Jaipur, museu mais antigo do estado 
e funciona como o Museu do Estado de 
Rajastão, o edifício está localizado no jar-
dim Ram Niwas, fora da muralha da cida-
de, em frente a Porta Nova, e é um belo 
exemplo da arquitetura indo–sarraceno.  
Tempo livre no mercado local “Bazaar 
Bapu” onde poderá comprar tecidos, rou-
pas ou jootis (sapatos típicos indianos). 
Há também barracas de flores e comida 
preparada na hora. Jantar e hospeda-
gem no hotel.

DIA 11 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Café da manhã. Saída para Agra visi-
tando Abhaneri no caminho, conhecida 
por seus monumentos medievais dos 
Rajputs, destacando o extraordiná-
rio Baori escalonado, conhecido como 
Chand Baori. Almoço. No caminho vi-
sitamos uma pequena cidade chamada 
“Fatehpur Sikri”. Esta cidade de arenito 
vermelho foi construída pelo imperador 
Akbar, como sua capital, mas foi aban-
donada drasticamente alguns anos de-
pois de ter sido construída. É composta 
por palácios e mesquitas. Esta cidade era 
maior que Londres quando foi original-
mente construída. Chegada a Agra. Jan-
tar e hospedagem no hotel.

DIA 12 – AGRA
Café da manhã. Na hora indicada, saí-
da para visita ao Taj Mahal (fechado às 
sextas–feiras), considerado uma das 7 
maravilhas do mundo moderno. A via-
gem de ida e volta do estacionamento 
será feita em ônibus eletrônico. O Taj 
Mahal foi construído pelo grande impe-
rador Shah Jahan em memória de sua 
amada rainha. Sua construção começou 
em 1631 e acredita–se que tenha levado 
18 anos para ser concluída, com mais de 
20.000 trabalhadores trabalhando dia 
e noite. Ao final da visita, seguiremos 
para o impressionante “Forte de Agra”, 
as construções dentro do forte estão em 
constante crescimento e representam a 
assimilação de diferentes culturas, mar-
ca do período Mogol. A maioria das es-
truturas dentro do Forte de Agra é uma 
mistura de diferentes estilos arquitetô-
nicos. Almoço. À tarde visitaremos o 
Ashram de Madre Teresa. Jantar e hos-
pedagem no hotel.

DIA 13 – AGRA – JHANSI – 
ORCHHA – KHAJURAHO 
Café da manhã. Traslado à estação de 
trem para embarcar em um trem com 
destino a Jhansi. Na chegada, visitare-
mos a cidade histórica de “Orchha”, com 
visita aos seus templos e o famoso forte 
de Orchha. Resto do tempo livre para 
conhecer os coloridos mercados e seus 

templos locais. Almoço (comida vege-
tariana). Continuamos nossa rota para 
Khajuraho, famoso pelo seu atrativo exó-
tico e chamativas esculturas nos templos. 
Jantar e hospedagem no hotel. 

DIA 14 – KHAJURAHO – VARANASI 
Café da manhã. Visita turística dos tem-
plos de Khajuraho, inscritos na lista de Pa-
trimônio mundial da UNESCO, visitaremos 
os dois complexos de templos, templos do 
grupo oriental e ocidental. Almoço ante-
cipado no hotel. Em horário conveniente, 
traslado ao aeroporto de Khajuraho para 
embarque em um voo com destino a Va-
ranasi (incluído). Chegada e traslado ao 
hotel. Varanasi, também conhecida como 
Cidade Sagra, é a cidade mais importante 
para os devotos hindus. No final da tarde, 
passeio de riquixá para testemunhar a 
cerimônia Aarti nos Ghats do sagrado rio 
Ganges. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 15 – VARANASI 
Antes do amanhecer, traslado aos ghats 
do rio Ganges, para observar os rituais de 
purificação desde um barco. Após o nascer 
do sol, visitaremos alguns dos templos mais 
exóticos da região. Retorno ao hotel para 
o café da manhã. Tempo livre para des-
cansar. Almoço em um restaurante local. 
À tarde, visita a “Sarnath”, uma pequena 
cidade perto de Varanasi que é considerada 
um dos quatro lugares mais sagrados do 
budismo. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 16 – VARANASI – DELHI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Varanasi para embarcar em um voo 
para Delhi (incluído). Chegada e início 
da visita à mesquita “Jama Masjid”, a 
maior da Índia. Em seguida, desfrutará de 
um “passeio de riquixá de 20 minutos” 
pelos bazares Chandni Chowk. A seguir, 
visita exterior do Forte Vermelho. Tam-
bém visitaremos Raj Ghat, o memorial 
Mahatma Gandhi e o templo Sikh (Guru-
duwara Bangla Sahib), onde podemos ver 
a cozinha da comunidade “Bangla Shahib 
Gurudwara”. Almoço em um restaurante 
local. Tarde livre para explorar o mercado 
Connaught place, o centro neurálgico da 
capital com movimento contínuo. Nova 
Delhi foi projetada e construída pelos 
britânicos na década de 1920. Em 1911, 
o rei George V anunciou a transferência 
da capital de Calcutá para Delhi. Em Nova 
Delhi, faremos uma visita panorâmica 
da casa presidencial, Parlamento e Porta 
da India. Também visitaremos o mina-
rete Qutub. Jantar em um restaurante 
local. Hospedagem.

DIA 17 – DELHI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Sup) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai 4* Dusit D2  5*

Delhi Park Plaza CBD Shadara 4* The Leela Ambience Convention 5*

Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre Jaipur 4* Sup

Agra Crystal Sarovar Premiere 5*
Crystal Sarovar Premiere 5* 

(Hab. Vista Taj Mahal)

Khajuraho Golden Tulip 4* Sup Radisson Jass 5*

Varanasi Rivatas 4* Madin 5*

Delhi
Lemon Tree Aerocity 4* 

(Aeropuerto)
Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Vistos.
• Jantar de gala de Natal e Ano 

novo.
• Despesas pessoais como 

lavandería, ligações telefônicas, 
etc.

• Bebidas nos hotéis e restaurantes, 
incluso durante as refeições.

• Gorjetas para motoristas e guias.
• Maleteiros.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

TAILÂNDIA
• Traslados de chegada e saída.
• 3 noites em Bangkok em 

regime de hospedagem e 
café da manhã e 4 noites de 
circuito em Meia pensão.

• Visitas mencionadas no 
roteiro.

• Passeio em Elefante (1 hora)
• Guias locais em espanhol e 

ingressos mencionados no 
roteiro.

• Voo Chiang Mai/Delhi.
• Seguro de viagem.

ÍNDIA
• 9 noites em pensão completa 

em hotéis e restaurantes locais 
desde o café da manhã do 2º 
dia até o café da manhã do 10º 
dia.

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de Delhi.

• Traslados e visitas de acordo 
com o programa em veículo 
com ar condicionado.

• Guia acompanhante em 
espanhol de Delhi a Agra, guias 
locais em espanhol em Orchha, 
Khajuraho e Varanasi.

• Cerimônia Aarti no templo 
Birla em Jaipur.

• Subida em elefante ou em 
jeep do estacionamento até a 
entrada ao Forte Amber.

• Ônibus elétrico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj 
Mahal.

• Passeio em riquixá em Varanasi 
e Delhi, e passeio de barco pelo 
Ganges em Varanasi.

• Excursão a Sarnath.
• Bilhete de trem de Agra-Jhansi 

em classe turística em vagão 
com ar condicionado.

• Voos Khajuraho/Varanasi/Delhi.
• Ingressos aos monumentos 

mencionados no roteiro.
• Todos os impostos 

governamentais aplicados até 
a data (sujeito a modificações 
sem aviso prévio).

• 2 garrafas de água mineral 
diariamente por pessoa no 
carro/ônibus.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem.   

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas 
de Bangkok, atravessando o movimen-
tado bairro de Chinatown e seguindo 
o curso do rio Chao Praya até chegar 
ao centro histórico da cidade. Visita ao 
Templo de Wat Pho que abriga um dos 
maiores Budas reclinados do mundo, o 
Wat Benjamabophit conhecido como 

“Templo de Mármore” e o impressio-
nante complexo do Grande Palácio, 
símbolo da cidade e antiga residência 
oficial do Rei da Tailândia entre os sé-
culos XVIII e meados do século XX, uma 
das mais belas do mundo por sua deco-
ração requintada que mistura o estilo 
tradicional tailandês com influências 
renascentistas. Durante a visita ao 
Grande Palácio, está incluída a visita ao 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda de 
Esmeralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.

DIA 04 – BANGKOK – 
KANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Saída de manhã cedo 
em ônibus de Bangkok, com destino à 
província de Kanchanaburi, conhecida 
pela sua famosa ponte sobre o rio Kwai 
e por ter sido palco de alguns aconte-
cimentos vividos durante o período da 
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos 
o cemitério, onde estão os presos que 
perderam a vida durante a construção 
da ponte, e o Museu da Guerra. Fa-
remos um passeio de barco pelo rio 
Kwai até a ponte e teremos tempo livre 
para atravessá–la a pé e passear. Conti-
nuação para o incomum trecho ferro-
viário conhecido como “Hellfire Pass”, 
uma passagem construída em tempo 
recorde por prisioneiros de guerra alia-
dos (principalmente britânicos e aus-

tralianos) entre 1942 e 1943. Almoço 
em restaurante local. No final, traslado 
ao hotel e tempo livre. Hospedagem.

DIA 05 – KANCHANABURI (RIO 
KWAI) – AYUTTHAYA –ANG 
THONG – PHITSANULOK 
Café da manhã. Nossa primeira visi-
ta do dia será em Ayutthaya, a antiga 
capital do Reino do Sião e centro ar-
queológico por excelência do país. Vi-
sitaremos seu complexo arqueológico 
de grande interesse histórico e decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Ayutthaya é um exemplo 
remanescente da importância e rique-
za patrimonial deste país. Almoço no 
caminho. Em seguida, iremos para a ci-
dade de Ang Thong onde visitaremos o 
templo Wat Muang, famoso pela figura 
do maior Buda sentado da Tailândia e 
o nono maior do mundo. Saída para 
Phitsanulok, localizada no coração da 
Tailândia e considerada um dos mais 
importantes centros de peregrinação 
budista do país. À tarde, chegaremos 
em Phitsanulok. Hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No início da manhã, para quem dese-
jar, sairemos para os arredores do hotel 
para fazer uma oferenda aos monges 
e vivenciar de perto um dos rituais 
mais importantes da cultura budista. 
Café da manhã e saída para a cidade 
de Sukhotai. A visita estrela do dia será 
o seu Parque Arqueológico, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNES-
CO pela sua incrível beleza e mostra dos 
vários séculos de prosperidade da civi-
lização tailandesa, erguendo cidades 
monumentais e templos sofisticados. 
Depois de terminar esta visita, conti-
nuaremos para Chiang Rai via Lampang 
desfrutando das maravilhosas vistas da 
estrada e do Lago Prayao. Almoço no 
caminho. À tarde, chegada em Chiang 
Rai. Hospedagem. 

DIA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao “Triângulo 
Dourado” do rio Mekong, que abran-
ge áreas da Tailândia, Laos e Myanmar 
anteriormente dedicadas ao comércio 
de ópio. Aproveitaremos para visitar 
o “Museu do Ópio” localizado na ci-
dade de Chiang Rai. A seguir, faremos 
uma parada obrigatória no Wat Rong 
Khun ou Templo Branco, iremos ao 
novo e marcante Wat Rong Suea Ten 
ou Templo Azul, onde poderá encontrar 
pinturas com um estilo semelhante ao 
do Templo Branco porque foi lá onde 
seu arquiteto foi treinado por anos. Pa-
rada no espetacular e contemporâneo 

GRANDE TOUR 
DA INDOCHINA

R E F.: C 3249

18 dias
A PARTIR DE

4.925$

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira         
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
Terça-feira              
De 06/Jun a 31/Out/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira
01/Abr–31/Out 01/Nov–31/MarPrograma 18 dias

Em duplo / Triplo 4.925 5.010
Supl. Single 1.445 1.500

Programa 15 dias

Em duplo / Triplo 3.570 3.655
Supl. Single 835 890
Cat. Primeira Sup.

01/Abr–31/Out 01/Nov–31/MarPrograma 18 dias
Em duplo / Triplo 5.370 5.440
Supl. Single 1.595 1.685
Programa 15 dias
Em duplo / Triplo 4.015 4.085
Supl. Single 985 1.075

PREÇOS POR PESSOA EM USD

SIEM REAP

R E F.: C 3249.1

15 dias
A PARTIR DE

3.570$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS

TAILÂNDIA, CAMBOJA, MALÁSIA E SINGAPURA

SINGAPURA

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

NOTA IMPORTANTE
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Templo Branco (Wat Rong Khun em 
tailandês). A cor branca significa pure-
za e o cristal significa a sabedoria de 
Buda como a “luz que brilha no mundo 
e no universo”. Os aldeões pensam que 
Buda at ravessou a ponte do templo 
para pregar o dogma pela primeira vez. 
Almoço no caminho. À tarde, chegada 
em Chiang Mai e hospedagem.  

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habi-
lidade dessas grandes criaturas. Em 
seguida, nosso safári montado em 
elefante começará seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação 
da selva até chegar a um enclave onde 
coexistem tribos de diferentes grupos 
étnicos do país, entre os quais se des-
tacam as impressionantes Mulheres Gi-
rafa (Pescoço Comprido), originárias de 
Mae Hong Son. Almoço e visita a uma 
plantação de orquídeas, onde testemu-
nharemos a beleza incomparável desta 
bela espécie floral. À tarde, subiremos a 
montanha até o Templo Doi Suthep de 
onde poderemos apreciar uma vista de 
Chiang Mai em todo o seu esplendor. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 
das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guia em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 09 – CHIANG MAI – SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo (incluído) com 
destino a Siem Reap. Chegada e traslado 
ao hotel (sem guia). Hospedagem. 

DIA 10 –SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a 
visita de Angkor Thom. Saída em Tuk 
– Tuk em direção ao portão sul do com-
plexo. Visita da antiga capital de An-
gkor Thom (século XII), o templo Bayon, 
único por suas 54 torres decoradas com 
200 rostos sorridentes de Avolokitesva-
ra, o templo Baphuon construído sob o 
mandato de Jayavarman I os Phimea-

nakas e os terraços do rei leproso e dos 
elefantes, bem como as câmaras reais. 
Continuaremos com Ta Prohm, um dos 
templos mais espetaculares da região, 
que se manteve relativamente igual a 
quando foi descoberto. Almoço, e à tarde 
visita ao mais famoso de todos os tem-
plos de Angkor Wat, Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. As conhecidas cinco torres 
fazem parte da bandeira do Camboja. 
Esta obra de arte do século XII é consi-
derada pelos historiadores de arte como 
o primeiro exemplo da arquitetura e arte 
clássica Khmer. No final, assistiremos ao 
pôr do sol sobre Angkor Wat. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 11 –SIEM REAP
Café da manhã. Hoje faremos um 
passeio de barco pelo Lago Tonle Sap, 
o maior lago de água doce do Sudeste 
Asiático. Navegaremos pelo lago até che-
gar à aldeia flutuante de Chong Kneas, 
com suas casas erguidas a 8 metros de 
altura, construídas sobre andaimes de 
madeira para que não inundem quando 
chegar a estação das chuvas. No caminho 
de volta, parada no Artisans D’Angkor, 
um projeto de artesanato tradicional que 
colabora com o desenvolvimento social 
e econômico da comunidade rural local. 
Almoço e tempo livre. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 12 – SIEM REAP – 
KUALA LUMPUR
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos os templos Bantey Srei e Bantey 
Samre, dedicados a Shiva. A seguir, 
visitamos o conjunto de templos Rou-
los: o Preah Ko, o templo da montanha 
Bakong e o templo Lolei, localizados no 
meio de um antigo reservatório de água 
ou Baray. Depois, traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino 
a Kuala Lumpur (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 13 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Encontro com o guia 
no saguão do hotel para uma visita da 
cidade incluindo: O novo Palácio do Rei 
e a Mesquita Nacional (fechada às sex-
tas–feiras). Faremos uma parada para 
tirar foto das Torres Petronas. Também 
veremos o Tugu Nagara ou Memorial 
de Guerra, onde são homenageados 
os que faleceram na guerra. Passare-
mos pela antiga estação de trem, onde 
iremos para a Praça Merdeka, onde 
poderá admirar o Tribunal Federal de 
estilo mourisco e o Clube de Críquete 
de estilo Tudor. Também visitaremos o 
Templo Tean Hou (caso estiver fechado, 
visita ao Museu Nacional). Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 14 – KUALA LUMPUR (MALACA)
Café da manhã. Hoje faremos uma 
visita de dia inteiro a Malaca, que du-
rante 400 anos foi colonizada por por-
tugueses, holandeses, ingleses e depois 
ocupada pelos japoneses durante a Se-
gunda Guerra Mundial. Visitaremos a 
Praça holandesa Stadthuys, a Igreja de 
Cristo, a Torre do Relógio e a Fonte da 
Rainha Vitória. Em seguida, passaremos 
pela “Porta de Santiago” o antigo por-
tão da fortaleza portuguesa. Também 
veremos o templo chinês mais antigo 
da Malásia, o Cheng Hou Teng. Almoço. 
Tempo livre na famosa Jonker Street, 
onde podemos apreciar seus bazares e 
antiquários. Retorno a Kuala Lumpur. 
Hospedagem.

DIA 15 – KUALA LUMPUR – 
SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-
no a Singapura (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.
Fim dos serviços do programa de 15 
dias com o traslado de saída. O voo 
não está incluido.

DIA 16 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Bairro Cívico, Pandang, 
Clube de Críquete, a histórica Casa do 
Parlamento, a Suprema Corte e a Pre-
feitura. Faremos uma parada no Par-
que Merlion, para desfrutar das vistas 
de Marina Bay. Visitaremos o Templo 
Thian Hock Keng, um dos templos bu-
distas mais antigos de Singapura. Fare-
mos um passeio por Chinatown e ter-
minaremos com uma visita ao Sands 
Sky Park, uma impressionante maravi-
lha da engenharia. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 17 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 18 – SINGAPURA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Bebidas nos hotéis e 
restaurantes, incluso durante as 
refeições.

• Maleteiros.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Jantar de gala obrigatório de 

Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

O PREÇO NÃO INCLUI

KUALA LUMPUR

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*
Kanchanaburi (Rio 
Kwai)

Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Sup) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress 4* The Empress Premiere 5*

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

Kuala Lumpur Ibis Kuala Lumpur City Centre 4* Meliá Hotel 5*

Singapura Grand Copthorne Waterfront 5* Grand Copthorne Waterfront 5*

• Todos os traslados indicados no 
roteiro.

• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis.
• Refeições mencionadas no 

roteiro.
• Transporte conforme o 

itinerário.
• Visitas e entradas indicadas no 

roteiro.
• Voos: Chiang Mai/Siem Reap/

Kuala Lumpur (programa de 
15 dias.) + Kuala Lumpur/
Singapura (programa de 
18 dias).

• 3 noites em Bangkok, 5 noites 
de circuito na Tailândia, 3 noites 
em Siem Reap, 3 noites em 
Kuala Lumpur (programa de 15 
dias) + 3 noites  em Singapura 
(programa de 18 dias).

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – HANÓI
Chegada ao aeroporto internacional de 
Hanói e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 02 – HANÓI – 
TAM COC – HOA LU - HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã, de-

pois de 2 horas e meia de estrada, che-
garemos na província de Ninh Binh. Uma 
vez lá, em Tam Coc, embarcaremos em 
um pequeno barco a remo para explo-
rar uma paisagem inesquecível, onde 
descobriremos aldeias locais, cavernas 
e paisagens espetaculares. Em seguida, 
visitaremos a Bich Dong Pagoda, que 

foi apelidado de “A segunda caverna 
mais bonita do Vietnã” por um antigo 
rei. Almoço. Em seguida, viajaremos 
pela estrada até Hoa Lu, a antiga capital 
do Vietnã até o ano de 1010, deixando 
como lembrança os templos dos reis 
Dinh & Le. Retorno a Hanói chegando 
por volta das 17:00hs.  Hospedagem.

DIA 03 – HANÓI 
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi 
Minh, Palácio do Governador (visita 
exterior), o pagode de pilar único e 
o pagode de Tran Quoc. Almoço. Em 
seguida, iremos ao museu-prisão de 
Hoa Lo, mais conhecido como “o Hil-
ton” pelas centenas de condenados 
americanos encarcerados de 1954 a 
1973. Continuaremos com o Templo 
da Literatura, a primeira universidade 
do país fundada em 1070, e visita ao 
Lago Hoan Kiem ou Lago da Espada 
Restaurada. Faremos um passeio de 
bicicleta pelo bairro antigo de Hanói, 
também conhecido como o bairro das 
36 ruas, que em seu tempo eram co-
nhecidos por artesãos e oficinas de 
uma determinada profissão. Retorno 
ao hotel. Hospedagem.

ESSÊNCIA DO VIETNÃDATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Mai/2023 a 30/Abr/2024 
Sábados 
De 01/Jul a 30/Set/2023

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência em 
inglês.

• No cruzeiro de Halong não é 
possível acomodar 3 passageiros 
(adultos ou crianças) na mesma 
habitação. Devem ser alojados 
em duplo + single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• As informações sobre os 
vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
sobre cada visto que necessite 
e sua tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Turista 01/Mai-23/Set
26/Set-30/Abr  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)

Em duplo 1.360 1.495 1.645
Supl. Single 365 410 410
Supl. 3ª pessoa (2) 1.400 1.540 1.690
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira 01/Mai-23/Set
26/Set-30/Abr  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)

Em duplo 1.445 1.570 1.675
Supl. Single 485 540 540
Supl. 3ª pessoa (2) 1.495 1.615 1.725
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira Sup. 01/Mai-23/Set
26/Set-30/Abr  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)

Em duplo 1.630 1.810 1.920
Supl. Single 725 810 810
Supl. 3ª pessoa (2) 1.720 1.965 2.080
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) Datas de Temporada Extra: 19/Dez-02/Jan + 13/Fev
(2) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 3142

10 dias
A PARTIR DE

1.360$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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DIA 04 – HANÓI – 
HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mun-
dial da UNESCO, em um passeio pelas 
terras agrícolas do Delta do Rio Ver-
melho e a paisagem de campos de ar-
roz, búfalos de água, exemplo da vida 
rural e tradicional do Vietnã. Chegada 
a Halong e embarque em um barco. 
Almoço a bordo. Após o almoço, con-
tinuaremos navegando e descobrindo 
as diversas ilhas da Baía. Jantar e 
Hospedagem a bordo.

DIA 05 – HALONG/LAN HA 
- HANÓI – DANANG – HOI AN
Os madrugadores poderão partici-
par da demonstração de Taichi no 
andar superior. A seguir, será servido 
um leve café da manhã e mais tar-
de um esplêndido brunch e tudo isto 
continuando com a navegação pelas 
inúmeras ilhas e ilhéus e visitando 
as mais importantes. Por volta das 
10:30hs-11:00hs desembarcaremos e 
iniciaremos nosso caminho de volta a 
Hanói para embarcar em um voo com 
destino a Danang (voo incluído). Che-
gada e traslado a Hoi An (aprox. 30 
min). Hospedagem.

DIA 06 – HOI AN
Café da manhã. Visita da cidade. Pas-
seio pelo centro da cidade velha para vi-
sitar as casas tradicionais dos mercado-
res, a Ponte Japonesa, com mais de 400 
anos, o templo chinês Phuc Kien, uma 
casa antiga com arquitetura tradicional 
e o Museu de História da Cidade “Sa 
Huynh”. Almoço. Tarde livre para curtir a 
praia, passear pelo colorido mercado do 
centro ou fazer compras. Hospedagem.

DIA 07 –HOI AN - HUE
Café da manhã. Saída por estrada para 
Hue, a antiga capital imperial vietnamita, 
passando pelo passo de Hai Van (oceano 
de nuvens) e pela pitoresca praia de Lang 
Co onde faremos uma parada para tirar 
fotos. No caminho, visitaremos o museu 
Cham. Almoço. À tarde, visita ao mau-
soléu do imperador Minh Mang e do 
imperador Khai Dinh. Chegada ao hotel. 
Hospedagem

DIA 08 – HUE - HO CHI MINH 
Café da manhã. A seguir, passeio de 
barco pelo romântico Rio Perfume e vi-
sita ao pagode Thien Mu. Visitaremos 
a Cidadela Imperial, de onde governou 
a Dinastia Nguyen entre 1802 e 1945 
e seu Museu Real. Almoço em um res-
taurante local. À hora indicada, trasla-

do ao aeroporto para embarcar em um 
voo com destino a Ho Chi Minh (voo 
incluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 09 – HO CHI MINH
Café da manhã. Saída para o espetacular 
Delta do Mekong. À chegada, pegaremos 
um barco que nos levará pelos estreitos 
canais, rodeados de densa vegetação, até 
ao coração do Delta. É um mundo com-
pletamente diferente onde a vida aconte-
ce ao redor do rio. Ao longo do dia, pode-
rão provar muitos destes produtos locais, 
como os frutos exóticos e autóctones cul-
tivados nos pomares do Delta, os rebuça-
dos de coco, feitos em fábricas familiares. 
Regressaremos à orla fazendo um passeio 
com um tipo de veículo típico da zona e 
posteriormente num barco a remos pelos 
canais densos de vegetação. Almoço. No 
final, retornaremos a Ho Chi Minh para 
continuar com o passeio panorâmico 
pela cidade com uma parada para ver o 
Palácio da Reunificação (visita externa), a 
Catedral de Notre Dame e o antigo Correio 
Central. Hospedagem.

DIA 10 – HO CHI MINH – 
CIDADE DE ORIGEM 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. 

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e guias.
• Bebidas durante as refeições 

incluídas.
• Bilhetes de câmera de fotos/

Video nos monumentos 
(pagamento direto)

• Jantares de gala de Natal 
e Reveillon. Consultar 
suplemento

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados indicados no roteiro.
• Transporte conforme itinerário 

(está incluido 1 garrafa de 
agua e toalhas refrescantes no 
transporte).

• Guias em espanhol. 
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis indicados ou 
similares.

• 7 almoços e 1 jantar conforme 
itinerário.

• Voos Hanói/Danang + 
Hue/Ho Chi Minh 

• Visitas e entradas indicadas no 
roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. Turista Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Hanói Flower Garden 4* Mercure 4*sup Melia Hanói 5*

Junco Halong                 Syrena Cruise 4* Indochina Sails 4* Indochina Sails 4*

Hoi An Silkotel Hoi An 4* Belle Maison Hadana 4* Allegro Hoi An 5*

Hue Rosaleen Boutique 3*sup Emm Hue 3*sup Senna Hue 4*sup

Saigon Acnos Grand 4* Paragon Saigon 4* Pullman Palace 4*sup

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – HANÓI
Chegada ao aeroporto internacional de 
Hanói e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.  

DIA 02 - HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 

Palácio do Governador (visita exterior), o 
pagode de pilar único e o pagode de Tran 
Quoc. Almoço. Em seguida, iremos ao 
museu-prisão de Hoa Lo, mais conhe-
cido como “o Hilton” pelas centenas de 
condenados americanos encarcerados de 
1954 a 1973. Continuaremos com o Tem-
plo da Literatura, a primeira universidade 
do país fundada em 1070, e visita ao Lago 
Hoan Kiem ou Lago da Espada Restau-
rada. Faremos um passeio de bicicleta 
pelo bairro antigo de Hanói, também co-
nhecido como o bairro das 36 ruas, que 
em seu tempo eram conhecidos por arte-
sãos e oficinas de uma determinada pro-
fissão. Retorno ao hotel. Hospedagem.
 
DIA 03 – HANÓI – 
HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz. Chegada 
a Halong e embarque em um barco. 
Almoço a bordo. Após o almoço, con-
tinuaremos navegando e descobrindo as 
diversas ilhas da Baía. Jantar e hospe-
dagem a bordo.

VIETNÃ, CAMBOJA E 
BANGKOK 

• Traslados indicados no 
roteiro.

• Transporte conforme 
itinerário (no Vietnã e 
Camboja está incluido 1 
garrafa de agua e toalhas 
refrescantes no transporte).

• Guias em espanhol. 
• Hospedagem e café da 

manhã nos hotéis indicados 
ou similares.

• Almoços e Jantares 
mencionados no roteiro.

• Voos internos: Hanói/Siem 
Reap/Bangkok. Exceto no 
circuito de 09 dias que não 
voa a Bangkok.

• Visitas, entradas e passeios de 
barco indicados no roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

   Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira
01/Abr-30/Set

01/Out-31/Mar  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)Programa 12 dias

Em duplo 2.390 2.550 2.655
Supl. Single 680 775 775
Sup. 3ª pessoa (2) 2.470 2.630 2.735

Programa 9 dias

Em duplo 1.810 1.945 2.050
Supl. Single 475 550 550
Sup. 3ª pessoa (2) 1.890 2.030 2.135
Emissão do Visto do Vietnã 65
Cat. Primeira Sup.

01/Abr-30/Set
01/Out-31/Mar  

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)Programa 12 dias
Em duplo 2.725 2.855 2.970
Supl. Single 955 1.075 1.075
Sup. 3ª pessoa (2) 2.815 2.945 3.060
Programa 9 dias
Em duplo 2.080 2.165 2.280
Supl. Single 680 755 755
Sup. 3ª pessoa (2) 2.165 2.255 2.370
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) Datas da Temporada Extra: 20/Dez-03/Jan + 07-14/Fev 
(2) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single. 

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 4069 
(Programa 

Completo 12 dias)

12 dias
A PARTIR DE

2.390$

R E F.: C 4069.1 
(Parcial Vietnã 

e Camboja 09 dias 
– Dias 01 a 09 

do circuito)

9 dias
A PARTIR DE

1.810$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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DIA 04 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por 
volta das 10:30hs-11:00hs desembarca-
remos e iniciaremos nosso caminho de 
volta a Hanói. Hospedagem.

DIA 05 – HANÓI – 
HOA LU – TAM COC - HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã em di-
reção à província de Ninh Binh. Uma vez 
lá, em Tam Coc, embarcaremos em um 
pequeno barco a remo para explorar uma 
paisagem inesquecível, onde descobrire-
mos aldeias locais, cavernas e paisagens 
espetaculares. Em seguida, visitaremos 
o Bich Dong Pagoda, que foi apelidado 
de “A segunda caverna mais bonita do 
Vietnã” por um antigo rei. Almoço em 
restaurante local. Em seguida, viajaremos 
pela estrada até Hoa Lu, a antiga capital 
do Vietnã até o ano de 1010, deixando 
como lembrança os templos dos reis Dinh 
& Le. Retorno a Hanói chegando por vol-
ta das 17:00hs. Hospedagem.
  
DIA 06 – HANÓI – SIEM REAP
Café da manhã e traslado ao aeropor-

to para embarcar em um voo com des-
tino a Siem Reap (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 07 –SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a vi-
sita de Angkor Thom. Saída em Tuk – Tuk 
em direção ao portão sul do complexo. 
Visita da antiga capital de Angkor Thom 
(século XII), o templo Bayon, único por 
suas 54 torres decoradas com 200 rostos 
sorridentes de Avolokitesvara, o templo 
Baphuon construído sob o mandato de 
Jayavarman I os Phimeanakas e os ter-
raços do rei leproso e dos elefantes, bem 
como as câmaras reais. Continuaremos 
com Ta Prohm, um dos templos mais 
espetaculares da região, que se manteve 
relativamente igual a quando foi desco-
berto. Almoço, e à tarde visita ao mais 
famoso de todos os templos de Angkor 
Wat, Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
As conhecidas cinco torres fazem parte 
da bandeira do Camboja. Esta obra de 
arte do século XII é considerada pelos 
historiadores de arte como o primeiro 
exemplo da arquitetura e arte clássica 
Khmer. No final, assistiremos ao pôr do 
sol sobre Angkor Wat. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 08 –SIEM REAP
Café da manhã. Hoje faremos um pas-

seio de barco pelo Lago Tonle Sap, o 
maior lago de água doce do Sudeste Asi-
ático. Navegaremos pelo lago até chegar 
à aldeia flutuante de Chong Kneas, com 
suas casas erguidas a 8 metros de altura, 
construídas sobre andaimes de madeira 
para que não inundem quando chegar 
a estação das chuvas. No caminho de 
volta, parada no Artisans D’Angkor, um 
projeto de artesanato tradicional que 
colabora com o desenvolvimento social 
e econômico da comunidade rural local. 
Almoço e tempo livre. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 09 – SIEM REAP - BANGKOK
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos os templos Bantey Srei e Bantey 
Samre, dedicados a Shiva. A seguir, vi-
sitaremos o conjunto de templos Rou-
los: o Preah Ko, o templo da montanha 
Bakong e o templo Lolei, localizados no 
meio de um antigo reservatório de água 
ou Baray. Depois, traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino 
a Bangkok (incluído). Fim dos serviços 
do programa de 9 dias com o trasla-
do de saída (O voo não está incluido, 
sendo recomendável reservar a partir 
das 16:00hs). Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem. 

DIAS 10 E 11 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na ci-
dade. No destino, será informado sobre 
o dia exato da “Visita da cidade e seus 
templos com o Grande Palácio”. No 
horário indicado, após o café da manhã, 
saída do hotel para percorrer as princi-
pais avenidas de Bangkok, atravessando 
o movimentado bairro de Chinatown e 
seguindo o curso do rio Chao Praya até 
chegar ao centro histórico da cidade. Vi-
sita ao Templo de Wat Pho, o Templo de 
Mármore e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, antiga residência ofi-
cial do Rei da Tailândia entre os séculos 
XVIII e meados do século XX. Durante a 
visita ao Grande Palácio, está incluída a 
visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante 
de toda a Tailândia. De volta ao hotel, vi-
sita a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo e 
camisa/camiseta de manga comprida 
ou até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 12 –BANGKOK – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços. 

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e guias.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluso durante as 
refeições.

• Bilhetes de câmera/vídeo nos 
monumentos.

• Jantar de gala obrigatório de 
Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência 
em inglês.

• No cruzeiro de Halong 
não é possível acomodar 
3 passageiros (adultos ou 
crianças) na mesma habitação. 
Devem ser alojados em duplo 
+ single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e  saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• As informações sobre os 
vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
sobre cada visto que necessite 
e sua tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Hanói Mercure Hanói 4*sup Melia Hanói 5*

Junco Halong Indochina Sails 4* Indochina Sails 4*

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor/Angkor Palace 5*

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – HANÓI
Chegada ao aeroporto internacional de 
Hanói e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.  
  
DIA 02 - HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 
o pagode de pilar único e o pagode de 
Tran Quoc. Almoço. Em seguida, iremos 

ao museu-prisão de Hoa Lo, mais co-
nhecido como “o Hilton” pelas centenas 
de condenados americanos encarce-
rados de 1954 a 1973. Continuaremos 
com o Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país fundada em 1070, 
e visita ao Lago Hoan Kiem ou Lago da 
Espada Restaurada. Faremos um passeio 
de bicicleta pelo bairro antigo de Hanói, 
também conhecido como o bairro das 
36 ruas, que em seu tempo eram conhe-
cidos por artesãos e oficinas de uma de-

terminada profissão. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.
  
DIA 03 – HANÓI – 
HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz. Chegada 
a Halong e embarque em um barco. 
Almoço a bordo. Após o almoço, con-
tinuaremos navegando e descobrindo as 
diversas ilhas da Baía. Jantar e hospe-
dagem a bordo.

DIA 04 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por 
volta das 10:30hs-11:00hs desembarca-
remos e iniciaremos nosso caminho de 
volta a Hanói. Hospedagem.

DIA 05 – HANÓI – 
HOA LU – TAM COC - HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã em 
direção à província de Ninh Binh. Uma 
vez lá, em Tam Coc, embarcaremos em 
um pequeno barco a remo para explo-
rar uma paisagem inesquecível, onde 
descobriremos aldeias locais, cavernas 
e paisagens espetaculares. Em seguida, 

VIETNÃ, LAOS, CAMBOJA
E BANGKOK 

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência em 
inglês.

• No cruzeiro de Halong não é 
possível acomodar 3 passageiros 
(adultos ou crianças) na mesma 
habitação. Devem ser alojados 
em duplo + single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• É possível obter o visto de 
entrada no LAOS na sua 
chegada (exceto entrada por 
Nam Heuang Bridge e Veun 
Kham) com os seguintes 
requisitos:

   •  Passaporte (validade mínima 
de 6 meses e com um mínimo 
de duas páginas disponíveis 
para vistos e carimbos).

   •  Duas fotografias recentes.
   •  Pagamento da taxa do visto 

     35$.
• As informações sobre os 

vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
sobre cada visto que necessite 
e sua tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

   Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira
01/Abr-30/Set

01/Out-31/Mar  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)Programa 14 dias

Em duplo 3.475 3.710 3.815
Supl. Single 930 1.125 1.125
Supl. 3ª pessoa (2) 3.555 3.795 3.900

Programa 11 dias

Em duplo 2.890 3.110 3.215
Supl. Single 725 895 895
Supl. 3ª pessoa (2) 2.970 3.190 3.295
Emissão do Visto do Vietnã 65
Cat. Primeira Sup.

01/Abr-30/Set
01/Out-31/Mar  

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)Programa 14 dias
Em duplo 4.035 4.370 4.485
Supl. Single 1.355 1.640 1.640
Supl. 3ª pessoa (2) 4.125 4.460 4.575
Programa 11 dias
Em duplo 3.390 3.680 3.795
Supl. Single 1.080 1.325 1.325
Supl. 3ª pessoa (2) 3.475 3.770 3.885
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) Datas de Temporada Extra: 20/Dez-03/Jan + 07-14/Fev  
(2) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 3147 
(Programa completo  

14 dias)

14 dias
A PARTIR DE

3.475$

R E F.: C 3147.1 
(Parcial Vietnã, 
Laos e Camboja 
11 dias. Dias 01 
a 11 do circuito)

11 dias
A PARTIR DE

2.890$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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visitaremos o Bich Dong Pagoda, que 
foi apelidado de “A segunda caverna 
mais bonita do Vietnã” por um antigo 
rei. Almoço em restaurante local. Em 
seguida, viajaremos pela estrada até 
Hoa Lu, a antiga capital do Vietnã até o 
ano de 1010, deixando como lembrança 
os templos dos reis Dinh & Le. Retorno a 
Hanói chegando por volta das 17:00hs. 
Hospedagem.
  
DIA 06 – HANÓI – LUANG PRABANG
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo com desti-
no a Luang Prabang (incluído). Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 07 – LUANG PRABANG
Café da manhã. Saída e traslado ao 
acampamento dos elefantes, onde 
foram recolhidos elefantes de outras 
províncias de Laos, salvos do trabalho 
árduo, sendo aqui tratados. É possível 
alimentar os elefantes com bananas 
(por conta própria) e fazer amizade com 
eles. Mais tarde, faremos um passeio em 
um majestoso elefante, através da densa 
selva e até o rio Mekong. Almoço e tar-
de livre. Hospedagem.

DIA 08 – LUANG PRABANG
Café da manhã. Visita ao templo de 
Wat Phou Khouay onde terão a oportu-
nidade de conversar com os monges e 
aprender mais sobre os ensinamentos de 
Buda. A seguir, visita aos templos de Wat 
Sane e Wat Xieng Thong, um dos mais 
belos templos budistas da capital, loca-
lizado entre os rios Mekong e Nam Khan. 

Almoço. À tarde, visita ao templo Wat Tat 
Luang, onde repousam as cinzas de Luang 
Wat, o último rei de Laos. Continuaremos 
ao Centro de Artesanato no Ock Pop Tok 
Living, para aprender sobre o mundo têx-
til e artesanal do Laos. Terminaremos com 
o Monte Phousi, para ver um pôr do sol 
espetacular e uma vista panorâmica de 
Luang Prabang. Hospedagem.

DIA 09 – LUANG PRABANG – 
SIEM REAP
Neste dia, levantamos cedo às 05:30hs 
para ver as filas de monges saindo dos 
pagodes para pedir limosna e visitar o 
mercado matinal, depois voltamos ao 
hotel para o café da manhã. Após o 
café da manhã, pick up em seu hotel pelo 
nosso guia e seguiremos para a cacho-
eira Kuang Si, que é formada por várias 
piscinas de água turquesa que descem 
formando pequenas cachoeiras entre 
elas. Se quiser, terá a oportunidade de se 
refrescar nas piscinas naturais azuis. Re-
torno a Luang Prabang e traslado ao ae-
roporto para embarque em um voo com 
destino a Siem Reap (incluído). Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 10 – SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a visi-
ta de Angkor Thom. Saída em Tuk – Tuk em 
direção ao portão sul do complexo. Visita 
da antiga capital de Angkor Thom (século 
XII), o templo Bayon, único por suas 54 
torres decoradas com 200 rostos sorriden-
tes de Avolokitesvara, o templo Baphuon 
construído sob o mandato de Jayavarman 
I os Phimeanakas e os terraços do rei le-

proso e dos elefantes, bem como as câma-
ras reais. Continuaremos com Ta Prohm, 
um dos templos mais espetaculares da re-
gião, que se manteve relativamente igual 
a quando foi descoberto. Almoço, e à tar-
de visita ao mais famoso de todos os tem-
plos de Angkor Wat, Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. As conhecidas cinco torres 
fazem parte da bandeira do Camboja. Esta 
obra de arte do século XII é considerada 
pelos historiadores de arte como o primei-
ro exemplo da arquitetura e arte clássica 
Khmer. No final, assistiremos ao pôr do 
sol sobre Angkor Wat. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 11 – SIEM REAP - BANGKOK
Café da manhã. Excursão de barco 
pelo Lago Tonle Sap, para visitar as al-
deias flutuantes. No caminho de volta, 
parada no Artisans D’Angkor, um proje-
to de artesanato tradicional. Almoço e 
tempo livre. (Esta visita somente poderá 
ser realizada se o voo sair a partir das 
18:00hs. Caso seu voo sair antes, não 
terá direito a reembolso). Traslado ao 
aeroporto para embarcar em um voo 
com destino a Bangkok (incluído). Fim 
dos serviços do programa de 11 dias 
com o traslado de saída (O voo não 
está incluido, sendo recomendável 
reservar a partir das 18:00hs). Che-
gada ao aeroporto internacional de Ban-
gkok e traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIAS 12 E 13 - BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na ci-
dade. No destino, será informado sobre 
o dia exato da “Visita da cidade e seus 
templos com o Grande Palácio”. No 
horário indicado, após o café da manhã, 
saída do hotel para percorrer as princi-
pais avenidas de Bangkok, atravessando 
o movimentado bairro de Chinatown e 
seguindo o curso do rio Chao Praya até 
chegar ao centro histórico da cidade. Vi-
sita ao Templo de Wat Pho, o Templo de 
Mármore e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, antiga residência ofi-
cial do Rei da Tailândia entre os séculos 
XVIII e meados do século XX. Durante a 
visita ao Grande Palácio, está incluída a 
visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante 
de toda a Tailândia. De volta ao hotel, vi-
sita a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo e 
camisa/camiseta de manga comprida 
ou até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 14 – BANGKOK – 
CIDADE DE ORIGEM 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços. 

VIETNÃ E LAOS
• Traslados indicados no roteiro.
• Transporte conforme itinerário 

(no Vietnã está incluido 1 
garrafa de água e toalhas 
refrescantes no transporte).

• Guias locais em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis indicados ou 
similares.

• Refeições mencionadas no 
roteiro.

• Voos internos: Hanói/Luang 
Prabang + Luang Prabang/
Siem Reap.

• Visitas, ingressos e passeios de 
barco mencionados no roteiro.

• Seguro de viagem.

CAMBOJA
• Traslados indicados no roteiro.
• Transporte conforme itinerário 

(está incluido 1 garrafa de 
água e toalhas refrescantes no 
transporte).

• Guias locais em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis indicados ou 
similares.

• Refeições mencionadas no 
roteiro.

• Visitas, ingressos e passeios de 
barco mencionados no roteiro.

• Voo Siem Reap/Bangkok
• Seguro de viagem.

BANGKOK
• Traslados indicados no roteiro.
• 3 noites em regime de 

hospedagem e café da manhã.
• Excursão de meio dia com guia 

em espanhol.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bebidas durante as refeições.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Jantar de gala obrigatório de 

Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Hanói Mercure Hanói 4*sup Melia Hanói 5*

Junco Halong Indochina Sails 4* Indochina Sails 4*

Luang Prabang Sanakeo Boutique 4* Pullman Luang Prabang 5*

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)



HOA LU

HANÓI
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DIA 01 – HANÓI
Chegada ao aeroporto internacional de 
Hanói e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.  

DIA 02 – HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade 
incluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 
o pagode de pilar único e o pagode 
de Tran Quoc. Almoço. Em seguida, 
iremos ao museu–prisão de Hoa Lo, 
mais conhecido como “o Hilton” pelas 
centenas de condenados americanos 
encarcerados de 1954 a 1973. Continu-
aremos com o Templo da Literatura, a 
primeira universidade do país fundada 
em 1070, e visita ao Lago Hoan Kiem 
ou Lago da Espada Restaurada. Fare-

mos um passeio de bicicleta pelo bairro 
antigo de Hanói, também conhecido 
como o bairro das 36 ruas, que em seu 
tempo eram conhecidos por artesãos e 
oficinas de uma determinada profissão. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.
  
DIA 03 – HANÓI – 
HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz. Chega-
da a Halong e embarque em um barco. 
Almoço a bordo. Após o almoço, conti-
nuaremos navegando e descobrindo as 
diversas ilhas da Baía. Jantar e hospe-
dagem a bordo.

DIA 04 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por volta 
das 10:30hs–11:00hs desembarcaremos 
e iniciaremos nosso caminho de volta a 
Hanói. Hospedagem.

DIA 05 – HANÓI – HOA LU – 
TAM COC – HANÓI
Café da manhã. Saída de manhã em di-
reção à província de Ninh Binh. Uma vez 
lá, em Tam Coc, embarcaremos em um 
pequeno barco a remo para explorar uma 
paisagem inesquecível, onde descobrire-
mos aldeias locais, cavernas e paisagens 

VIETNÃ E TAILÂNDIADATAS DE INÍCIO

Quarta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência 
em inglês.

• No cruzeiro de Halong 
não é possível acomodar 
3 passageiros (adultos ou 
crianças) na mesma habitação. 
Devem ser alojados em duplo 
+ single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• As informações sobre os 
vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
sobre cada visto que necessite 
e sua tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01-30/Abr 01/Mai-30/Set
01/Out-31/Mar 

(Exc. Temp. Extra)
Temp. Extra (1)

Em duplo 2.275 2.255 2.410 2.515
Supl. Single 745 745 770 770
Supl.3ª pessoa (2) 2.315 2.295 2.450 2.560
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira Sup. 01-30/Abr 01/Mai-30/Set 01/Out-31/Mar 
(Exc. Temp. Extra)

Temp. Extra (1)

Em duplo 2.710 2.650 2.830 2.945
Supl. Single 1.260 1.280 1.285 1.285
Supl.3ª pessoa (2) 2.755 2.695 2.880 2.995
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) Datas da Temporada Extra: 20/Dez-03/Jan + 07-14/Fev 
(2) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 3239

14 dias
A PARTIR DE

2.255$

HANÓI-BANGKOK 
VOO INCLUÍDO
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espetaculares. Em seguida, visitaremos 
o Bich Dong Pagoda, que foi apelidado 
de “A segunda caverna mais bonita do 
Vietnã” por um antigo rei. Almoço em 
restaurante local. Em seguida, viajaremos 
pela estrada até Hoa Lu, a antiga capital 
do Vietnã até o ano de 1010, deixando 
como lembrança os templos dos reis Dinh 
& Le. Retorno a Hanói chegando por vol-
ta das 17:00hs. Hospedagem.

DIA 06 – HANÓI – BANGKOK
Café da manhã e traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino a 
Bangkok (incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Tarde livre. Hospedagem. 

DIAS 07 E 08 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na cida-
de. No destino, será informado sobre o dia 
exato da “Visita da cidade e seus tem-
plos com o Grande Palácio”. No horário 
indicado, após o café da manhã, saída do 
hotel para percorrer as principais avenidas 
de Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo de 
Wat Pho, o Templo de Mármore e o im-
pressionante complexo do Grande Pa-
lácio, antiga residência oficial do Rei da 
Tailândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX. Durante a visita ao Grande 
Palácio, está incluída a visita ao Wat Phra 
Kaew ou Templo do Buda de Esmeralda, 
o mais importante de toda a Tailândia. De 
volta ao hotel, visita a fábrica estadual de 
pedras preciosas.
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo e 
camisa/camiseta de manga comprida 
ou até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 09 – BANGKOK – 
KANCHANABURI (RIO KWAI) 
Café da manhã. Saída de Bangkok com 
destino à Kanchanaburi, iremos nos 
aprofundar na história do Rio Kwai, sua 
relevância na Segunda Guerra Mundial e 
seu presente. Passaremos pelo cemitério 
memorial dedicado às vítimas daquela 
época antes de embarcar no histórico 
trem, que atualmente funciona como li-
nha suburbana local, para percorrer este 

local e poder contemplar a melhor vista 
panorâmica da região. Após o passeio 
de trem, almoço em um restaurante 
local. Continuação com a nossa visita ao 
impressionante “Hellfire Pass”, um local 
nas montanhas onde podemos caminhar 
entre os troços de carris da via ferro-
viaria original e aprender num pequeno 
museu que mostra os utensílios usados 
por aqueles que viveram e pereceram na 
construção do trem para a Birmânia. Vol-
taremos para dormir nas margens do rio 
Kwai. Hospedagem.

DIA 10 – KANCHANABURI – 
AYYUTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI 
O café da manhã será servido cedo e 
seguiremos em direção a Ayutthaya, 
a antiga capital do Reino do Sião. Em 
Ayutthaya veremos as altas estupas de 
Wat Phra Sri Sanphet, Wat Chaiwattha-
naram e Wat Mahathat, onde podemos 
admirar a famosa imagem de Buda nas 
raízes de uma árvore. Almoço. Continu-
aremos para Sukhothai, onde desfrutare-
mos de um agradável descanso no hotel. 
Hospedagem.

DIA 11 – SUKHOTHAI – 
LAMPANG – CHIANG RAI
Café da manhã. Saída para um dos 
parques históricos mais prolíficos em 
vestígios arqueológicos, declarado Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Faremos um confortável e agradável 
passeio de bicicleta pelos jardins pla-
nos de Sukhothai, entre ruínas e lagos, 
desfrutando da vegetação, dos templos 
e do relaxamento que este ambiente 
histórico oferece. Em seguida, veremos 
outra das imagens mais icônicas do país, 
o grande Buda Branco de Wat Si Chum. 
A seguir, continuaremos a Lampang. Al-
moço no caminho. Na chegada, visita-
remos Wat Phra That Lampang Luang, 
o templo mais relevante desta cidade. 
Continuamos em direção a Chiang Rai, 
desfrutando de uma bela vista panorâ-
mica do Lago Phayao. Hospedagem.

DIA 12 – CHIANG RAI – 
CHIANG MAI
Café da manhã. Saída ao Templo Azul. 
A seguir, saída ao Triângulo Dourado, 

ponto geográfico onde o rio Mekong 
atua como fronteira natural, sendo o 
local onde a Tailândia faz fronteira com 
Myanmar (Birmânia) e Laos. Após a vis-
ta panorâmica, desceremos às margens 
do rio Mekong para fazer um pequeno 
passeio por seu leito a bordo de um bar-
co típico. Almoço. Mais tarde, saída a 
Chiang Mai, mas não sem antes visitar 
um dos novos ícones do país, o Templo 
Branco de Wat Rong Khun. Traslado ao 
Chiang Mai e tarde livre. Hospedagem. 

DIA 13 – CHIANG MAI
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
EcoValley; um novo e renovado conceito 
de acampamento de elefantes localizado 
entre as montanhas. Teremos a oportu-
nidade de abordar este majestoso animal 
de uma forma nova e diferente, e sempre 
sob a premissa do respeito pelo animal e 
pelo seu ambiente. Aprenderemos sobre 
o comportamento e tudo que envolve os 
elefantes, iremos alimentá–los com “bo-
las de energia”, banana e cana–de–açú-
car; ajudaremos na produção de papel a 
partir de seu esterco e por fim os banha-
remos em uma pequena cachoeira. Este 
acampamento, devido à sua filosofia, não 
oferece o passeio no dorso do elefante. 
Mais tarde, iremos a um assentamento de 
aldeias que hoje inclui uma seleção das 
tribos mais importantes do país, como a 
Tribo Karen com seu pitoresco Pescoço 
Comprido (Mulheres Girafa), que tem seu 
assentamento original em Mae Hong Son, 
procedentes da Birmânia, assim como 
algumas das outras tribos encontradas 
neste espaço, que recriam o seu habitat 
natural, como as tribos Lisu, Yao e Meo. 
Visitaremos um jardín de orquídeas e 
lá almoçaremos. Em seguida, sairemos 
para visitar o templo mais importante 
de Chiang Mai, localizado na montanha 
Doi Suthep, onde desfrutaremos de vistas 
fabulosas da cidade desde seu mirante. 
Retorno à cidade. Hospedagem.
Nota: Caso algum cliente prefira visi-
tar um acampamento tradicional de 
elefantes, onde possa assistir a um es-
petáculo e fazer um passeio montado 
em elefante, deverá avisar no momento 
da reserva. Este serviço não tem custo 
adicional, sendo necessário avisar com 
antecedência.

DIA 14 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços. 

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bebidas durante as refeições.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Jantar de gala obrigatório de 

Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados indicados no 
roteiro.

• Transporte conforme 
itinerário (no Vietnã está 
incluido 1 garrafa de água 
e toalhas refrescantes no 
transporte).

• Guias locais em espanhol. 
• Hospedagem e café da 

manhã nos hotéis indicados 
ou similares.

• Refeições mencionadas no 
roteiro.

• Voo interno: Hanói/Bangkok.
• Visitas, entradas e passeios de 

barco indicados no roteiro.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Hanói Mercure Hanói 4* Melia Hanói 5*

Junco Halong Indochina Sails 4*

Bangkok Novotel Bangkok 4* Pullman G 5*

Kanchanaburi (Rio Kwai) Royal River Kwai Resort 3*Sup  Dheva Mantra 5*

Sukhothai Sukhothai Treasure 4* Sriwilai Sukhothai 4*

Chiang Rai Wiang Inn 4* The Riverie 5*

Chiang Mai The Empress 4* The Empress Premiere 4*sup

 HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)



SIEM REAP

TAM COC

66  l  EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024

DIA 01 – HANÓI
Chegada ao aeroporto internacional de 
Hanói e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.  
  
DIA 02 - HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 
o pagode de pilar único e o pagode de 
Tran Quoc. Almoço. Em seguida, iremos 
ao museu-prisão de Hoa Lo, mais conhe-
cido como “o Hilton” pelas centenas de 
condenados americanos encarcerados de 
1954 a 1973. Continuaremos com o Tem-

plo da Literatura, a primeira universidade 
do país fundada em 1070, e visita ao Lago 
Hoan Kiem ou Lago da Espada Restaura-
da. Faremos um passeio de bicicleta pelo 
bairro antigo de Hanói, também conhe-
cido como o bairro das 36 ruas, que em 
seu tempo eram conhecidos por artesãos 
e oficinas de uma determinada profissão. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.
  
DIA 03 – HANÓI – HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 

paisagem de campos de arroz. Chegada 
a Halong e embarque em um barco. 
Almoço a bordo. Após o almoço, conti-
nuaremos navegando e descobrindo as 
diversas ilhas da Baía. Jantar e hospe-
dagem a bordo.

DIA 04 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por volta 
das 10:30hs-11:00hs desembarcaremos 

4 PAÍSES 
(DE HANÓI A SINGAPURA) 
VIETNÃ, CAMBOJA, TAILÂNDIA E SINGAPURA

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência em 
inglês.

• No cruzeiro de Halong não é 
possível acomodar 3 passageiros 
(adultos ou crianças) na mesma 
habitação. Devem ser alojados 
em duplo + single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e  saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• As informações sobre os 
vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
sobre cada visto que necessite 
e sua tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

                          Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-30/Set
01/Out-31/Mar

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)
Em duplo 4.100 4.260 4.365
Supl. Single 1.325 1.435 1.435
Supl.3ª pessoa  (2) 4.180 4.340 4.445
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-30/Set 01/Out-31/Mar   
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)

Em duplo 4.440 4.575 4.685
Supl. Single 1.705 1.795 1.795
Supl.3ª pessoa  (2) 4.530 4.665 4.780
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) Datas da Temporada Extra: 20/Dez-03/Jan + 07-14/Fev 
(2) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 4076

15 dias
A PARTIR DE

4.100$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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e iniciaremos nosso caminho de volta a 
Hanói. Hospedagem.

DIA 05 – HANÓI – HOA LU – 
TAM COC - HANÓI 
Café da manhã. Saída de manhã em di-
reção à província de Ninh Binh. Uma vez 
lá, em Tam Coc, embarcaremos em um 
pequeno barco a remo para explorar uma 
paisagem inesquecível, onde descobrire-
mos aldeias locais, cavernas e paisagens 
espetaculares. Em seguida, visitaremos 
o Bich Dong Pagoda, que foi apelidado 
de “A segunda caverna mais bonita do 
Vietnã” por um antigo rei. Almoço em 
restaurante local. Em seguida, viajaremos 
pela estrada até Hoa Lu, a antiga capital 
do Vietnã até o ano de 1010, deixando 
como lembrança os templos dos reis Dinh 
& Le. Retorno a Hanói chegando por vol-
ta das 17:00hs. Hospedagem.
  
DIA 06 – HANÓI – SIEM REAP
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo com des-
tino a Siem Reap (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 07 – SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a vi-
sita de Angkor Thom. Saída em Tuk – Tuk 
em direção ao portão sul do complexo. 
Visita da antiga capital de Angkor Thom 
(século XII), o templo Bayon, único por 
suas 54 torres decoradas com 200 rostos 

sorridentes de Avolokitesvara, o templo 
Baphuon construído sob o mandato de 
Jayavarman I os Phimeanakas e os te-
rraços do rei leproso e dos elefantes, bem 
como as câmaras reais. Continuaremos 
com Ta Prohm, um dos templos mais 
espetaculares da região, que se manteve 
relativamente igual a quando foi desco-
berto. Almoço e à tarde visita ao mais 
famoso de todos os templos de Angkor 
Wat, Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
As conhecidas cinco torres fazem parte 
da bandeira do Camboja. Esta obra de 
arte do século XII é considerada pelos 
historiadores de arte como o primeiro 
exemplo da arquitetura e arte clássica 
Khmer. No final, assistiremos ao pôr do 
sol sobre Angkor Wat. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 08 –SIEM REAP
Café da manhã. Hoje faremos um pas-
seio de barco pelo Lago Tonle Sap, o maior 
lago de água doce do Sudeste Asiático. 
Navegaremos pelo lago até chegar à aldeia 
flutuante de Chong Kneas, com suas casas 
erguidas a 8 metros de altura, construídas 
sobre andaimes de madeira para que não 
inundem quando chegar a estação das 
chuvas. No caminho de volta, parada no Ar-
tisans D’Angkor, um projeto de artesanato 
tradicional que colabora com o desenvolvi-
mento social e econômico da comunidade 
rural local. Almoço e tempo livre. Retorno 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 09 – SIEM REAP - BANGKOK
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos os templos Bantey Srei e Bantey 
Samre, dedicados a Shiva. A seguir, vi-
sitaremos o conjunto de templos Rou-
los: o Preah Ko, o templo da montanha 
Bakong e o templo Lolei, localizados no 
meio de um antigo reservatório de água 
ou Baray. Depois, traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino a 
Bangkok (incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem. 

DIAS 10 E 11 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na cida-
de. No destino, será informado sobre o dia 
exato da “Visita da cidade e seus tem-
plos com o Grande Palácio”. No horário 
indicado, após o café da manhã, saída do 
hotel para percorrer as principais avenidas 
de Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 
do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo de 
Wat Pho, o Templo de Mármore e o im-
pressionante complexo do Grande Pa-
lácio, antiga residência oficial do Rei da 
Tailândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX. Durante a visita ao Grande 
Palácio, está incluída a visita ao Wat Phra 
Kaew ou Templo do Buda de Esmeralda, 
o mais importante de toda a Tailândia. De 
volta ao hotel, visita a fábrica estadual de 
pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo e ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 12 – BANGKOK - SINGAPURA
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo com des-
tino a Singapura (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 13 - SINGAPURA  
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Bairro Cívico, Pandang, Clube 
de Críquete, a histórica Casa do Parla-
mento, a Suprema Corte e a Prefeitura. 
Faremos uma parada no Parque Mer-
lion, para desfrutar das vistas de Marina 
Bay. Visitaremos o Templo Thian Hock 
Keng. Faremos um passeio a pé por Chi-
natown e terminaremos com uma visita 
ao Sands Sky Park, uma impressionante 
maravilha da engenharia. Hospedagem.

DIA 14 - SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.
 
DIA 15 – SINGAPURA – CIDADE DE 
ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. 

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bebidas durante as refeições.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos.
• Jantar de gala obrigatório de 

Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados indicados no 
roteiro.

• Transporte conforme 
itinerário (no Vietnã e 
Camboja está incluido 1 
garrafa de água e toalhas 
refrescantes no transporte).

• Guias locais em espanhol. 
• Hospedagem e café da 

manhã nos hotéis indicados 
ou similares.

• Refeições mencionadas no 
roteiro.

• Voos internos: Hanói/Siem 
Reap/Bangkok/Singapura.

• Visitas, entradas e passeios de 
barco indicados no roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Hanói Mercure Hanói 4* Melia Hanói 5*

Junco Halong Indochina Sails 4*

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Singapura Grand Copthorne Waterfront 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – HANÓI
Chegada ao aeroporto internacional de 
Hanói e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.  

DIA 02 – HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 

o pagode de pilar único e o pagode de 
Tran Quoc. Almoço. Em seguida, iremos 
ao museu-prisão de Hoa Lo, mais con-
hecido como “o Hilton” pelas centenas 
de condenados americanos encarce-
rados de 1954 a 1973. Continuaremos 
com o Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país fundada em 1070, 
e visita ao Lago Hoan Kiem ou Lago da 
Espada Restaurada. Faremos um passeio 

de bicicleta pelo bairro antigo de Hanói, 
também conhecido como o bairro das 
36 ruas, que em seu tempo eram con-
hecidos por artesãos e oficinas de uma 
determinada profissão. Retorno ao ho-
tel. Hospedagem.
  
DIA 03 – HANÓI – HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz. Chegada 
a Halong e embarque em um barco. 
Almoço a bordo. Após o almoço, con-
tinuaremos navegando e descobrindo as 
diversas ilhas da Baía. Jantar e hospe-
dagem a bordo.

DIA 04 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por 
volta das 10:30hs-11:00hs desembarca-
remos e iniciaremos nosso caminho de 
volta a Hanói. Hospedagem.

DIA 05 – HANÓI – HOA LU – 
TAM COC – HANÓI 
Café da manhã. Saída de manhã em 
direção à província de Ninh Binh. Uma 
vez lá, em Tam Coc, embarcaremos em 
um pequeno barco a remo para explo-

JÓIAS DA INDOCHINA
VIETNÃ, TAILÂNDIA E SINGAPURA

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência 
em inglês.

• No cruzeiro de Halong 
não é possível acomodar 
3 passageiros (adultos ou 
crianças) na mesma habitação. 
Devem ser alojados em duplo 
+ single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e  saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• As informações sobre os 
vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
sobre cada visto que necessite 
e sua tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

   Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Primeira 01/Abr-30/Set
01/Out-31/Mar  

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)

Programa 15 dias

Em duplo 3.665 3.765 3.875
Supl. Single 1.430 1.505 1.505
Sup. 3ª pessoa  (2) 3.745 3.850 3.955

Programa 12 dias

Em duplo 2.145 2.250 2.355
Supl. Single 810 880 1.505
Sup. 3ª pessoa  (2) 2.225 2.330 2.440
Emissão do Visto do Vietnã 65

Cat. Primeira Sup.
01/Abr-30/Set

01/Out-31/Mar  
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)

Programa 15 dias

Em duplo 3.975 4.080 4.195
Supl. Single 1.705 1.775 1.775
Sup. 3ª pessoa  (2) 4.060 4.170 4.285
Programa 12 dias
Em duplo 2.455 2.560 2.675
Supl. Single 1.085 1.155 1.775
Sup. 3ª pessoa  (2) 2.545 2.650 2.765
Emissão do Visto do Vietnã 65
(1) Datas da Temporada Extra: 20/Dez-03/Jan + 07-14/Fev  
(2) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 4025 
(Programa Completo

15 dias)

15 dias
A PARTIR DE

3.665$

R E F.: C 4025.1 
(Parcial Hanói/ 

Chiang Mai 12 dias 
– Dias 01 a 12 
 do circuito)

12 dias
A PARTIR DE

2.145$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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rar uma paisagem inesquecível, onde 
descobriremos aldeias locais, cavernas 
e paisagens espetaculares. Em seguida, 
visitaremos o Bich Dong Pagoda, que 
foi apelidado de “A segunda caverna 
mais bonita do Vietnã” por um antigo 
rei. Almoço em restaurante local. Em 
seguida, viajaremos pela estrada até 
Hoa Lu, a antiga capital do Vietnã até o 
ano de 1010, deixando como lembrança 
os templos dos reis Dinh & Le. Retorno a 
Hanói chegando por volta das 17:00hs. 
Hospedagem.
  
DIA 06 – HANÓI – BANGKOK
Café da manhã e traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino a 
Bangkok (incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Tarde livre. Hospedagem. 

DIAS 07 E 08 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na ci-
dade. No destino, será informado sobre 
o dia exato da “Visita da cidade e seus 
templos com o Grande Palácio”. No 
horário indicado, após o café da manhã, 
saída do hotel para percorrer as princi-
pais avenidas de Bangkok, atravessando 
o movimentado bairro de Chinatown e 
seguindo o curso do rio Chao Praya até 
chegar ao centro histórico da cidade. Vi-
sita ao Templo de Wat Pho, o Templo de 
Mármore e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, antiga residência ofi-
cial do Rei da Tailândia entre os séculos 
XVIII e meados do século XX. Durante a 
visita ao Grande Palácio, está incluída a 

visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante 
de toda a Tailândia. De volta ao hotel, 
visita a fábrica estadual de pedras pre-
ciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo e ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 09 – BANGKOK – CHIANG RAI
Café da manhã. Saída de Bangkok para 
embarque em um voo com destino a 
Chiang Rai (incluído). Chegada e tras-
lado para as aldeias onde vivem alguns 
grupos étnicos nas montanhas, como os 
“Akha” do Tibete ou os “Yao” da China. 
Almoço no caminho. Depois, seguire-
mos em direção ao Triângulo Dourado 
do Rio Mekong. Chegada em Chiang 
Rai. Hospedagem.

DIA 10 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Começaremos o dia 
navegando pelo rio Maekok até che-
garmos à aldeia dos grupos étnicos “Ga-
yan” ou “Karen”. Continuaremos para 
Chiang Mai, fazendo uma parada no 
popular Templo Branco de Wat Rong 
Kun com sua famosa ponte. Os aldeões 
pensam que Buda atravessou esta ponte 
para pregar o dogma pela primeira vez. 
Almoço no caminho. À tarde, visitare-
mos Wat Phra Doi Suthep, um tem-
plo localizado na montanha de onde se 
pode desfrutar de belas vistas de Chiang 
Mai. Hospedagem.

DIA 11 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos uma 
demonstração de força e habilidade des-
sas grandes criaturas. Em seguida, nosso 
safari montado em elefante começará 
seguindo o leito do rio e atravessando 
a densa vegetação da selva. Após o sa-
fári, desceremos o rio em jangadas de 
bambu e faremos um passeio de carroça 
puxada por bois. Almoço e visita a uma 
plantação de orquídeas. Mais tarde vi-
sitaremos a popular rua do artesanato, 
onde se confeccionam a maioria dos ob-
jetos decorativos tradicionais do norte, 
como guarda-chuvas pintados à mão, 
bijuterias, pedras preciosas, entalhes em 
madeira ou sedas. Traslado ao hotel. 
Hospedagem. 
**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 
das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar-se ao grupo no almoço.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guia em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 12 – CHIANG MAI – SINGAPURA
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo com des-
tino a Singapura (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.  
Fim dos serviços do programa de 12 
dias com traslado de saída (o voo não 
está incluído).

DIA 13 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Bairro Cívico, Pandang, Clube 
de Críquete, a histórica Casa do Parla-
mento, a Suprema Corte e a Prefeitura. 
Faremos uma parada no Parque Mer-
lion, para desfrutar das vistas de Marina 
Bay. Visitaremos o Templo Thian Hock 
Keng. Faremos um passeio a pé por Chi-
natown e terminaremos com uma visita 
ao Sands Sky Park, uma impressionante 
maravilha da engenharia. Hospedagem.

DIA 14 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.
 
DIA 15 – SINGAPURA – 
CIDADE DE ORIGEM 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços. 

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e guias.
• Bebidas nos hotéis e restaurantes, 

incluso durante as refeições.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos (pagamento 
direto).

• Jantar de gala obrigatório de 
Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados indicados no 
roteiro.

• Transporte conforme 
itinerário (no Vietnã está 
incluido 1 garrafa de água 
e toalhas refrescantes no 
transporte).

• Guias em espanhol. 
• Hospedagem e café da 

manhã nos hotéis indicados 
ou similares.

• Refeições mencionadas no 
roteiro.

• Voos internos: Hanói/
Bangkok/Chiang Rai e 
Chiang Mai/Singapura.

• Visitas, entradas e passeios 
de barco indicados no 
roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Hanói Mercure Hanói 4* Melia Hanói 5*

Junco Halong Indochina Sails 4*

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Chiang Rai Wiang Inn 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress 3*sup  Dusit D2 5*

Singapura Grand Copthorne 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – HANÓI
Chegada ao aeroporto internacional de 
Hanói e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.  

DIA 02 – HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 
o pagode de pilar único e o pagode de 
Tran Quoc. Almoço. Em seguida, iremos 
ao museu–prisão de Hoa Lo, mais co-
nhecido como “o Hilton” pelas centenas 
de condenados americanos encarce-
rados de 1954 a 1973. Continuaremos 

com o Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país fundada em 1070, 
e visita ao Lago Hoan Kiem ou Lago da 
Espada Restaurada. Faremos um passeio 
de bicicleta pelo bairro antigo de Hanói, 
também conhecido como o bairro das 
36 ruas, que em seu tempo eram conhe-
cidos por artesãos e oficinas de uma de-
terminada profissão. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 03 – HANÓI – HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 

agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz. Chegada 
a Halong e embarque em um barco. 
Almoço a bordo. Após o almoço, conti-
nuaremos navegando e descobrindo 
as diversas ilhas da Baía. Jantar e 
hospedagem a bordo.

DIA 04 – HALONG/LAN HA – 
HANOI – DANANG – HOI AN
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-
rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com 
a navegação. Por volta das 10:30hs
–11:00hs desembarcaremos e iniciare-
mos nosso caminho de volta a Hanói 
para embarcar em um voo com destino 
a Danang (voo incluído). Chegada e 
traslado a Hoi An. Hospedagem.

DIA 05 – HOI AN 
Café da manhã. Visita da cidade de 
Hoi An. Passeio pelo centro da cidade 
velha para visitar as casas tradicionais 
dos mercadores, a Ponte Japonesa, com 
mais de 400 anos, o templo chinês Phuc 
Kien, uma casa antiga com arquitetura 
tradicional e o Museu de História da Ci-
dade “Sa Huynh”. Almoço em restauran-
te local. Tarde livre para curtir a praia, 
passear pelo colorido mercado do centro 
ou fazer compras. Hospedagem.

DIA 06 – HOI AN – HUE 
Café da manhã. Saída por estrada para 
Hue, a antiga capital imperial vietnami-
ta, passando pelo passo de Hai Van (oce-
ano de nuvens) e pela pitoresca praia de 
Lang Co onde faremos uma parada para 
tirar fotos. No caminho, visitaremos o 
museu Cham. Almoço. À tarde, visita 

SUDESTE ASIÁTICO 
AO SEU ALCANCE
VIETNÃ, CAMBOJA E TAILÂNDIA

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
Domingos 
De 01/Jul a 30/Set/2023

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência em 
inglês.

• No cruzeiro de Halong não é 
possível acomodar 3 passageiros 
(adultos ou crianças) na mesma 
habitação. Devem ser alojados 
em duplo + single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e  saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• As informações sobre os 
vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
sobre cada visto que necessite 
e sua tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

                         Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Turista Superior 01-30/Abr 01/Mai-30/Set
01/Out-31/Mar 

(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)
Em duplo 2.800 2.840 2.995 3.095
Supl. Single 770 785 855 855
Sup. 3ª pessoa  (2) 2.875 2.910 3.075 3.175
Emisión Visado Vietnam 65

Cat. Primeira 01-30/Abr 01/Mai-30/Set 01/Out-31/Mar 
(Exc. Temp. Extra)

Temp. Extra (1)

Em duplo 2.990 2.999 3.210 3.310
Supl. Single 950 1.035 1.065 1.065
Sup. 3ª pessoa  (2) 3.070 3.070 3.295 3.390
Emisión Visado Vietnam 65

Cat. Primeira Superior 01-30/Abr 01/Mai-30/Set 01/Out-31/Mar 
(Exc. Temp. Extra) Temp. Extra (1)

Em duplo 3.520 3.570 3.795 3.895
Supl. Single 1.440 1.475 1.575 1.575
Sup. 3ª pessoa  (2) 3.610 3.660 3.930 4.030
Emisión Visado Vietnam 65
(1) Datas da Temporada Extra: 20/Dez-03/Jan + 07-14/Fev 
(2) O Supl. 3ª pessoa é maior porque em Halong tem que ser confirmado em duplo + single.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F.: C 4079

17 dias
A PARTIR DE

2.800$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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ao mausoléu do imperador Minh Mang 
e do imperador Khai Dinh. Chegada ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 07 – HUE – 
HO CHI MINH (SAIGÓN)
Café da manhã. A seguir, passeio de 
barco pelo romântico Rio Perfume e vi-
sita ao pagode Thien Mu. Visitaremos 
a Cidadela Imperial, de onde governou 
a Dinastia Nguyen entre 1802 e 1945 e 
seu Museu Real. Almoço. Na hora indi-
cada, traslado ao aeroporto para em-
barcar em um voo com destino a Ho Chi 
Minh (incluído). Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 08 – HO CHI MINH – DELTA 
DEL MEKONG – HO CHI MINH
Café da manhã. Saída para o espetacular 
Delta do Mekong. À chegada, pegaremos 
um barco que nos levará pelos estreitos 
canais, rodeados de densa vegetação, até 
ao coração do Delta. Ao longo do dia, 
poderão provar muitos destes produtos 
locais, como os frutos exóticos e autóc-
tones cultivados nos pomares do Delta, 
os rebuçados de coco, feitos em fábricas 
familiares. Regressaremos à orla fazendo 
um passeio com um tipo de veículo típico 
da zona e posteriormente num barco a 
remos pelos canais densos de vegetação. 
Almoço em restaurante local. Retorno a 
Ho Chi Minh para continuar com a visita 
panorâmica da cidade com uma parada 
para ver o Palácio da Reunificação (visita 
externa), a Catedral de Notre Dame e o 
antigo Correio Central. Hospedagem.

DIA 09 – HO CHI MINH – SIEM REAP 
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo com des-
tino a Siem Reap (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 10 – SIEM REAP
Café da manhã. Começamos com a visita 
de Angkor Thom. Saída em Tuk – Tuk em 
direção ao portão sul do complexo. Visita 
da antiga capital de Angkor Thom (sécu-
lo XII), o templo Bayon, único por suas 54 
torres decoradas com 200 rostos sorriden-
tes de Avolokitesvara, o templo Baphuon 
construído sob o mandato de Jayavarman I 
os Phimeanakas e os terraços do rei leproso 
e dos elefantes, bem como as câmaras re-
ais. Continuaremos com Ta Prohm, um dos 
templos mais espetaculares da região, que 
se manteve relativamente igual a quando 
foi descoberto. Almoço, e à tarde visita ao 
mais famoso de todos os templos de An-
gkor Wat, Patrimônio Mundial pela UNES-
CO. As conhecidas cinco torres fazem parte 
da bandeira do Camboja. Esta obra de arte 
do século XII é considerada pelos historia-
dores de arte como o primeiro exemplo da 

arquitetura e arte clássica Khmer. No final, 
assistiremos ao pôr do sol sobre Angkor 
Wat. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 11 – SIEM REAP – 
TONLE SAP – BANGKOK
Café da manhã. Passeio de barco pelo 
Lago Tonle Sap, o maior lago de água 
doce do Sudeste Asiático. Navegaremos 
pelo lago até chegar à aldeia flutuante 
de Chong Kneas, com suas casas ergui-
das a 8 metros de altura, construídas so-
bre andaimes de madeira para que não 
inundem quando chegar a estação das 
chuvas. No caminho de volta, parada no 
Artisans D’Angkor, um projeto de arte-
sanato tradicional que colabora com o 
desenvolvimento social e econômico da 
comunidade rural local. Almoço e tempo 
livre até o horario do traslado ao aero-
porto para embarcar em um voo com 
destino a Bangkok (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIAS 12 E 13 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na 
cidade. No destino, será informado so-
bre o dia exato da “Visita da cidade 
e seus templos com o Grande Palá-
cio”. No horário indicado, após o café 
da manhã, saída do hotel para percor-
rer as principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de 
Chinatown e seguindo o curso do rio 
Chao Praya até chegar ao centro histó-
rico da cidade. Visita ao Templo de Wat 
Pho, o Templo de Mármore e o impres-
sionante complexo do Grande Palácio, 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX. Durante a visita ao Gran-
de Palácio, está incluída a visita ao 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda de 
Esmeralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas.
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo e ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 14 – BANGKOK – CHIANG MAI
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo com des-

tino a Chiang Mai (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 15 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampamento 
dos elefantes, onde veremos uma demons-
tração de força e habilidade dessas grandes 
criaturas. Em seguida, nosso safari montado 
em elefante começará seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação da selva. 
Após o safári, desceremos o rio em jangadas 
de bambu e faremos um passeio de carroça 
puxada por bois. Almoço e visita a uma plan-
tação de orquídeas. À noite, está incluído um 
jantar degustação de pratos tradicionais do 
Norte, acompanhado de um espetáculo tra-
dicional de Khantoke com danças típicas do 
antigo Reino de Lanna. Após o jantar, traslado 
ao hotel ou ao famoso mercado noturno da 
cidade. Hospedagem. 
**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampamen-
to de elefantes, pode optar por uma das 2 
opções que lhe apresentamos. A seleção 
do acampamento deve ser feita no mo-
mento de solicitar a reserva do programa:
– ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar–se ao grupo no almoço.
– KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guia em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhuma 
atividade do programa original.

DIA 16 – CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao templo Doi Su-
thep, localizado na montanha, de onde po-
demos desfrutar de belas vistas de Chiang 
Mai. Em seguida, visitaremos dois de seus 
templos mais conhecidos: o templo Wat 
Phra Singh, cuja construção data do ano 
1345 e onde encontramos uma imagem de 
Buda com mais de 1.500 anos, e o Wat Che-
di Luang, construído na mesma época mas 
seguindo uma arquitetura diferente. Retor-
no ao hotel e tempo livre. Hospedagem.

DIA 17 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• Traslados indicados no 
roteiro.

• Transporte conforme 
itinerário (no Vietnã e 
Camboja está incluido 
1 garrafa de agua e 
toalhas refrescantes no 
transporte).

• Guias em espanhol. 
• Hospedagem e café 

da manhã nos hotéis 
indicados ou similares.

• Refeições mencionadas no 
roteiro.

• Voos internos: Hanoi-
Danang / Hue-Ho Chi 
Minh-Siem Reap-
Bangkok-Chiang Mai.

• Visitas, entradas e passeios 
de barco indicados no 
roteiro.

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bebidas durante as refeições.
• Bilhetes de câmera/vídeo nos 

monumentos (pagamento 
direto).

• Jantar de gala obrigatório de 
Natal e Ano novo. Por favor, 
consultar suplementos.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Cat. Turista Superior Cat. Primeira Cat. Primeira Superior.
Hanói Flower Garden 4* Mercure Hanói 4* Melia Hanói 5*

Junco Halong Syrena Cruise 4* Indochina Sails 4* Indochina Sails 4*

Hoy An Silkotel Hoy An 4* Belle Maison Hadana 4*Sup Allegro Hoy An 4*Sup

Hue Rosaleen Boutique 3*sup Emm Hue 3*sup Senna Hue 5*

Ho Chi Minh Acnos Grand 3*sup Paragon Saigón 4* Pulman Saigón 5*

Siem Reap Trasure Oasis 4* Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

Bangkok Holiday Inn 4* Holiday Inn 4* Pullman G 5*

Chiang Mai The Empress 3*sup Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – BALI (NUSA DUA)
Chegada ao aeroporto de Denpasar em 
Bali. Traslado ao hotel na zona de Nusa 
Dua. Hospedagem.

DIA 02 – NUSA DUA – 
BEDUGUL – LOVINA 
Café da manhã. Saída para o norte da 
ilha, visitando a cidade de Bedugul, o 
lago Beratan e o mercado local de frutas 
e flores. Também visitaremos o Templo 
de Ulundanu. Continuação para Lovina 
Beach visitando uma cachoeira no ca-
minho. Hospedagem.

DIA 03 – LOVINA – 
KINTAMANI – CANDIDASA 
Café da manhã. Saída de manhã cedo 
ao Templo Beji em Sangsit, famoso por 

DESCOBRINDO BALI

Cat. Primeira. Resto Datas 29/Jun-15/Set 22/Dez-05/Jan

Em duplo/triplo 1.325 1.535 1.660

Supl. Single 730 820 910

Cat. Luxo. Resto Datas 29/Jun-15/Set 22/Dez-05/Jan

Em duplo/triplo 1.615 1.870 1.890

Supl. Single 930 1.030 1.070

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

BALI

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte de acordo com o 

roteiro.
• Guia em espanhol.
• Estadia em regime de 

hospedagem e café da manhã 
nos hotéis indicados ou 
similares.

• Visitas e ingressos mencionados 
no roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Gorjetas para motoristas e guias.
• Bilhetes de câmera de fotos/

Vídeo nos monumentos 
(pagamento direto).

• Jantares de gala de Natal 
e Reveillon. Consultar 
suplemento.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

DATAS DE INÍCIO

Diárias
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

R E F.: C 3290

8 dias
A PARTIR DE 

1.325$
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seus relevos de arenito rosa. Continu-
ação até Kintamani, aos pés do Monte 
Batur. Visita a Besakih, um complexo de 
mais de 30 templos localizados nas en-
costas do vulcão Cunung Agung. Che-
gada a Candidasa.  Hospedagem. 

DIA 04 – CANDIDASA – UBUD  
Café da manhã. Saída para Kusamba, 
uma colorida cidade costeira. Continu-
ação até Kerta Gosa e visita do antigo 
Tribunal de Justiça e Klungkung. Por fim, 
chegada a Ubud, principal centro da co-
lônia artística de Bali. Hospedagem.

DIA 05 – UBUD – PRAIAS DE BALI  
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos as cidades de Celuk: um impor-
tante centro artesanal de joias de ouro 
e prata e Mas: uma cidade dedicada 

principalmente à produção de escultu-
ras nobres em madeira. À tarde, visita a 
floresta dos macacos Alas Kedaton e ao 
complexo do templo Mengwi e o templo 
Tanah Lot. Finalmente, chegada ao hotel 
na praia de Bali. Hospedagem.

DIAS 06 E 07 – PRAIAS DE BALI  
Café da manhã diário. Dias livres à 
disposição dos clientes para desfrutar 
das maravilhosas praias. Hospedagem.

DIA 08 – PRAIAS DE BALI  – 
DENPASAR – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
horario do traslado ao aeroporto de 
Denpasar. Fim dos nossos serviços.

Cidade Cat. Primeira Cat. Luxo

Bali (Nusa Dua) Sadara 4* Holiday Inn Benoa 5*

Lovina Puri Bagus 4*

Candidasa Rama Candidasa 4* Alila Manggis 5*

Ubud Green Field 3*sup Kamandalu 5*Lux

Bali (Nusa Dua) Holiday Inn Benoa 5* Ayodya  5*

HOTEÍS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – KUALA LUMPUR
Chegada ao aeroporto de Kuala Lumpur 
na Malásia. Recepção e traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 02 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Encontro com o guia 
no saguão do hotel para uma visita de 
meio dia da cidade incluindo: O novo 
Palácio do Rei e a Mesquita Nacional 
(Masjid Negara). Faremos uma parada 
para tirar foto das Torres Petronas. Tam-
bém veremos o Tugu Nagara ou Memo-
rial de Guerra, onde são homenageados 
os que faleceram na guerra. Passaremos 
pela antiga estação de trem, onde ire-
mos para a Praça Merdeka, onde pode-
rá admirar o Tribunal Federal de estilo 

mourisco e o Clube de Críquete de estilo 
Tudor. Também visitaremos os espeta-
culares seis níveis do Templo Tean Hou, 
um dos maiores do Sudeste Asiático. 
Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: A Mesquita Nacional não pode 
ser visitada na sexta-feira. Se o Templo 
Tean Hou estiver fechado ao público 
para cerimônias privadas ou adoração 
especial, esta parada será substituída 
por uma visita ao Museu Nacional (Mu-
zium Negara). 

DIA 03 – KUALA LUMPUR (MALACA)
Café da manhã. Hoje faremos uma 
visita de dia inteiro a Malaca, que 
durante 400 anos foi colonizada por 
portugueses, holandeses, ingleses e de-

pois ocupada pelos japoneses durante a 
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos a 
Praça holandesa Stadthuys, a Igreja de 
Cristo, a Torre do Relógio e a Fonte da 
Rainha Vitória. Em seguida, passaremos 
pela “Porta de Santiago” o antigo por-
tão da fortaleza portuguesa. Também 
veremos o templo chinês mais antigo 
da Malásia, o Cheng Hou Teng. Almo-
ço. Tempo livre na famosa Jonker Street, 
onde podemos apreciar seus bazares e 
antiquários. Retorno a Kuala Lumpur. 
Hospedagem.

DIA 04 – KUALA LUMPUR – 
SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 

MALÁSIA, SINGAPURA E BALI

Cat. Primeira Resto Datas 29/Jun-15/Set 22/Dez-05/Jan

Em duplo/triplo 4.085 4.300 4.425

Supl.  Single 1.585 1.675 1.770

Cat. Luxo Resto Datas 29/Jun-15/Set
30/Out-24/Dez + 
04/Jan-31/Mar 25/Dez-03/Jan

Em duplo/triplo 4.460 4.730 4.715 4.970

Supl.  Single 1.755 1.900 1.860 2.115

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

DATAS DE INÍCIO

Diárias
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• É responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
de cada visto que necessite 
e do seu procedimento de 
tramitação.

NOTAS IMPORTANTES

R E F.: C 4027

14 dias
A PARTIR DE 

4.085$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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com destino a Singapura. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 05 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita de meio dia da 
cidade onde veremos o Bairro Cívico, 
Pandang, Clube de Críquete, a histórica 
Casa do Parlamento, a Suprema Corte 
e a Prefeitura. Faremos uma parada no 
Parque Merlion. Visitaremos o Templo 
Thian Hock Keng. Faremos um passeio a 
pé por Chinatown e terminaremos com 
uma visita ao Sands Sky Park, uma im-
pressionante maravilha da engenharia 
em forma de barco. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 06 – SINGAPURA 
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 07 – SINGAPURA – 
BALI (NUSA DUA)
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Denpasar (Bali). Chegada 
e traslado ao hotel na zona de Nusa 
Dua. Hospedagem.

DIA 08 – NUSA DUA – 
BEDUGUL – LOVINA 
Café da manhã. Saída para o norte da 
ilha, visitando a cidade de Bedugul, o 
lago Beratan e o mercado local de frutas 
e flores. Também visitaremos o Templo 
de Ulundanu. Continuação para Lovina 
Beach visitando uma cachoeira no ca-
minho. Hospedagem.

DIA 09 – LOVINA – 
KINTAMANI – CANDIDASA 
Café da manhã. Saída de manhã cedo 
ao Templo Beji em Sangsit, famoso por 
seus relevos de arenito rosa. Continu-
ação até Kintamani, aos pés do Monte 
Batur. Visita a Besakih, um complexo de 
mais de 30 templos localizados nas en-
costas do vulcão Cunung Agung. Che-
gada a Candidasa.  Hospedagem. 

DIA 10 – CANDIDASA – UBUD  
Café da manhã. Saída para Kusamba, 
uma colorida cidade costeira. Continu-
ação até Kerta Gosa e visita do antigo 
Tribunal de Justiça e Klungkung. Por fim, 
chegada a Ubud, principal centro da co-
lônia artística de Bali. Hospedagem.

DIA 11 – UBUD – PRAIAS DE BALI  
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos as cidades de Celuk: um impor-
tante centro artesanal de joias de ouro 
e prata e Mas: uma cidade dedicada 
principalmente à produção de escultu-
ras nobres em madeira. À tarde, visita a 
floresta dos macacos Alas Kedaton e ao 
complexo do templo Mengwi e o templo 
Tanah Lot. Finalmente, chegada ao hotel 
na praia de Bali. Hospedagem.

DIAS 12 E 13 – PRAIAS DE BALI  
Café da manhã diário. Dias livres à dis-
posição dos clientes para desfrutar das 
maravilhosas praias. Hospedagem.

DIA 14 – PRAIAS DE BALI  – 
DENPASAR – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
horario do traslado ao aeroporto de 
Denpasar. Fim dos nossos serviços.

Cidade Cat. Primeira Cat. Luxo

Kuala Lumpur
Ibis Kuala Lumpur City 

Centre 4*
Melia Hotel 5*

Singapura Grand Copthorne 5*

Bali (Nusa Dua) Sadara 4* Holiday Inn Benoa 5*

Lovina Puri Bagus 4*

Candidasa Rama Candidasa 4* Alila Manggis 5*

Ubud Green Field 3*sup Kamandalu 5*Lux

Bali (Nusa Dua) Holiday Inn Benoa 5* Ayodya 5*

HOTEÍS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Bebidas nas refeições.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bilhetes de câmera de fotos/

Vídeo nos monumentos 
(pagamento direto).

• Jantares de gala de Natal 
e Reveillon. Consultar 
suplemento.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção 
“O Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte de acordo com o 

roteiro.
• Guia em espanhol.
• Estadia em regime de 

hospedagem e café da manhã 
nos hotéis indicados ou similares.

• Almoço no dia 3 do roteiro.
• Voos Kuala Lumpur / Singapura / 

Denpasar.
• Visitas mencionadas incluindo: 

transporte, guias locais em 
espanhol e ingressos aos lugares 
mencionados no roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI
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DIA 01 – SINGAPURA 
Chegada ao aeroporto de Singapura e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIA 02 – SINGAPURA 
Café da manhã. Visita de meio dia da 
cidade onde veremos o Bairro Cívico, 
Pandang, Clube de Críquete, a histórica 
Casa do Parlamento, a Suprema Corte 
e a Prefeitura. Faremos uma parada no 
Parque Merlion. Visitaremos o Templo 
Thian Hock Keng. Faremos um passeio a 
pé por Chinatown e terminaremos com 
uma visita ao Sands Sky Park, uma im-
pressionante maravilha da engenharia 
em forma de barco. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 03 – SINGAPURA 
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 04 – SINGAPURA – HANÓI 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Hanói. Chegada e trasla-
do ao hotel. Hospedagem.

DIA 05 - HANÓI
Café da manhã. Visita da cidade 
incluindo o Mausoléu de Ho Chi Minh 
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh, 
Palácio do Governador (visita exterior), 
o pagode de pilar único e o pagode de 
Tran Quoc. Almoço. Em seguida, iremos 
ao museu-prisão de Hoa Lo, mais co-
nhecido como “o Hilton” pelas centenas 
de condenados americanos encarce-
rados de 1954 a 1973. Continuaremos 
com o Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país fundada em 1070, 
e visita ao Lago Hoan Kiem ou Lago da 
Espada Restaurada. Faremos um passeio 
de bicicleta pelo bairro antigo de Hanói, 

também conhecido como o bairro das 
36 ruas, que em seu tempo eram conhe-
cidos por artesãos e oficinas de uma de-
terminada profissão. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.
  
DIA 06 – HANÓI – 
HALONG/LAN HA
Café da manhã. Saída para a Baia de 
Halong (ou Lan Ha Bay, uma parte de 
Halong), declarada Patrimônio Mundial 
da UNESCO, em um passeio pelas terras 
agrícolas do Delta do Rio Vermelho e a 
paisagem de campos de arroz. Chegada a 
Halong e embarque em um barco. Almo-
ço a bordo. Após o almoço, continuaremos 
navegando e descobrindo as diversas ilhas 
da Baía. Jantar e hospedagem a bordo.

DIA 07 – HALONG/LA HA – HANÓI
Os madrugadores poderão participar da 
demonstração de Taichi no andar supe-

SINGAPURA, VIETNÃ E 
TAILÂNDIA

Cat. Primeira 01/Abr-30/Set
01/Out-31/Mar (Exc. 

Temp. Extra) Temp. Extra (1) 

Em duplo 3.470 3.585 3.690

Supl.  Single 1.315 1.400 1.400

Supl. 3ª pessoa em Triplo (2) 3.550 3.665 3.775

Emissão de visto no Vietnã 65

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-30/Set
01/Out-31/Mar (Exc. 

Temp. Extra) Temp. Extra (1) 

Em duplo 3.685 3.770 3.885

Supl.  Single 1.585 1.635 1.635

Supl. 3ª pessoa em Triplo (2) 3.770 3.855 3.970

Emissão de visto no Vietnã 65

(1) Datas de Temporada Extra: 17-24/Dez  
(2) O supl. 3º pessoa é maior porque em Halong deve ser alojado em Duplo + Single.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

DATAS DE INÍCIO

Domingos  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• Traslados e transporte de 
acordo com o roteiro (o 
transporte no Vietnã inclui 
água e toalhas refrescantes).

• Guias locais em espanhol.
• Hospedagem e café da 

manhã nos hotéis indicados 
ou similares.

• Refeições indicadas no 
roteiro.

• Voos Singapura / Hanói / 
Bangkok / Chiang Rai.

• Visitas, ingressos e passeios 
em barco mencionados no 
roteiro.

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Bebidas nas refeições.
• Gorjetas para motoristas e 

guias.
• Bilhetes de câmera de fotos/

Vídeo nos monumentos 
(pagamento direto).

• Jantares de gala de Natal 
e Reveillon. Consultar 
suplemento.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 4028

15 dias
A PARTIR DE 

3.470$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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rior. A seguir, será servido um leve café 
da manhã e mais tarde um esplêndido 
brunch e tudo isto continuando com a 
navegação pelas inúmeras ilhas e ilhéus 
e visitando as mais importantes. Por 
volta das 10:30hs-11:00hs desembarca-
remos e iniciaremos nosso caminho de 
volta a Hanói. Hospedagem.

DIA 08 – HANÓI – HOA LU – 
TAM COC – HANÓI 
Café da manhã. Saída de manhã em 
direção a província de Ninh Binh. Uma 
vez lá, em Tam Coc, embarcaremos em 
um pequeno barco a remo para explo-
rar uma paisagem inesquecível, onde 
descobriremos aldeias locais, cavernas 
e paisagens espetaculares. Em seguida, 
visitaremos a Bich Dong Pagoda, que 
foi apelidado de “A segunda caverna 
mais bonita do Vietnã” por um antigo 
rei. Almoço em restaurante local. Em 
seguida, viajaremos pela estrada até 
Hoa Lu, a antiga capital do Vietnã até o 
ano de 1010, deixando como lembrança 
os templos dos reis Dinh & Le. Retorno a 
Hanói chegando por volta das 17:00hs. 
Hospedagem.

DIA 09 – HANÓI – BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluí-
do) com destino a Bangkok. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIAS 10 E 11 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na 

cidade. No destino, será informado so-
bre o dia exato da “Visita da cidade 
e seus templos com o Grande Palá-
cio”: No horário indicado, após o café 
da manhã, saída do hotel para percor-
rer as principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de 
Chinatown e seguindo o curso do rio 
Chao Praya até chegar ao centro his-
tórico da cidade. Visita ao Templo de 
Wat Pho, ao Templo de Mármore e ao 
impressionante complexo do Grande 
Palácio, antiga residência oficial do Rei 
da Tailândia entre os séculos XVIII e me-
ados do século XX. Durante a visita ao 
Grande Palácio, está incluída a visita ao 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda de 
Esmeralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, 
camisa/camiseta de manga comprida 
ou até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 12 – BANGKOK – CHIANG RAI
Café da manhã. Saída de Bangkok para 
embarque em um voo com destino a 
Chiang Rai (incluído). Retirada no ae-
roporto com saída em direção as aldeias 
onde vivem alguns grupos étnicos nas 
montanhas, como os “Akha” do Tibete 
ou os “Yao” da China. Almoço no cami-
nho. Depois, seguiremos em direção ao 
Triângulo Dourado do Rio Mekong, 
o oitavo maior rio do mundo, com vis-
tas da Tailândia, Laos e Myanmar e seu 
famoso Museu do Ópio. Chegada em 
Chiang Rai. Hospedagem.

DIA 13 - CHIANG RAI - CHIANG MAI
Café da manhã. Começaremos o dia 
navegando pelo rio Maekok em um 
barco tradicional tailandês até chegar-
mos à aldeia dos grupos étnicos “Gayan” 
ou “Karen”. Continuaremos para Chiang 
Mai, fazendo uma parada no popular 
Templo Branco (Wat Rong Kun em tai-
landês) com sua também famosa ponte. 
Os aldeões pensam que Buda atravessou 
esta ponte para pregar o dogma pela 
primeira vez. A cor branca do templo 
representa a pureza e a sabedoria budis-

ta. Almoço. À tarde visitaremos Wat 
Phra Doi Suthep, um templo loca-
lizado na montanha de onde se pode 
desfrutar de belas vistas de Chiang Mai. 
Hospedagem.

DIA 14 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampa-
mento dos elefantes, onde veremos uma 
demonstração de força e habilidade des-
sas grandes criaturas. Em seguida, nosso 
safari montado em elefante começa-
rá seguindo o leito do rio e atravessan-
do a densa vegetação da selva. Após o 
safári, desceremos o rio em jangadas de 
bambu e faremos um passeio de carroça 
puxada por bois para apreciar os arredo-
res. Almoço e visita a uma plantação 
de orquídeas onde podemos testemu-
nhar a beleza incomparável desta bela 
espécie floral. Mais tarde visitaremos 
a popular rua do artesanato, onde se 
confeccionam a maioria dos objetos 
decorativos tradicionais do norte, como 
guarda-chuvas pintados à mão, bijute-
rias, pedras preciosas, entalhes em ma-
deira ou sedas. Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem não 
pretende visitar o tradicional acampa-
mento de elefantes, pode optar por uma 
das 2 opções que lhe apresentamos. A 
seleção do acampamento deve ser feita 
no momento de solicitar a reserva do 
programa:
- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar-se ao grupo no almoço.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhu-
ma atividade do programa original.

DIA 15 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. 

EXTENSÕES A  
PHUKET, KRABI O PHI PHI (4 dias)

Existe a possibilidade de adicionar op-
cionalmente extensões de Chiang Mai 
para qualquer um dos destinos indica-
dos acima.
Por favor, consulte a seção “Extensões 
de praias na Tailândia”.

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup
SingapuraSingapura Grand Copthorne 5*Grand Copthorne 5*

HanóiHanói Mercure Hanói 4*SupMercure Hanói 4*Sup Melia Hanói 5*Melia Hanói 5*

Junco HalongJunco Halong Indochina Sails 4*Indochina Sails 4*

BangkokBangkok Holiday Inn Silom 4*Holiday Inn Silom 4* Pullman G Bangkok 5*Pullman G Bangkok 5*

Chiang RaiChiang Rai Wiang Inn 3*supWiang Inn 3*sup Imperial River House 5*Imperial River House 5*

Chiang MaiChiang Mai The Empress 3*supThe Empress 3*sup Dusit D2  5*Dusit D2  5*

HOTEÍS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• Durante o cruzeiro na Baía de 
Halong não haverá guia em 
espanhol, apenas assistência 
em inglês.

• No cruzeiro de Halong 
não é possível acomodar 
3 passageiros (adultos ou 
crianças) na mesma habitação. 
Devem ser alojados em duplo 
+ single.

• Para tramitar o visto do 
Vietnã, deverá nos enviar: 
Cópia do passaporte, foto 
de identificação e cópia das 
passagens aéreas de entrada 
e  saída (ou apenas entrada ou 
saída se alguma das passagens 
for emitida por nós).

• As informações de 
vistos podem variar. É 
responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
de cada visto que necessite 
e do seu procedimento de 
tramitação. 

NOTAS IMPORTANTES
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DIA 01 – SINGAPURA 
Chegada ao aeroporto de Singapura e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 02 – SINGAPURA 
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Bairro Cívico, Pandang, Clube 
de Críquete, a histórica Casa do Parlamen-
to, a Suprema Corte e a Prefeitura. A con-
tinuação, parada no Parque Merlion com 
as impressionantes vistas de Marina Bay. 
Visita ao Templo Thian Hock Keng, antes 
de ir a Chinatown para uma breve visita 
a pé. Terminaremos com uma visita ao 
Sands Sky Park, uma impressionante ma-
ravilha da engenharia. Hospedagem.

DIA 03 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 04 – SINGAPURA – 
KUAKA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aeropor-

to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Kuala Lumpur. Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 05 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Encontro com o guia 
no saguão do hotel para uma visita 
de meio dia da cidade incluindo: O 
novo Palácio do Rei e a Mesquita Na-
cional (Masjid Negara). Faremos uma 
parada para tirar foto das Petronas 
Twin Towers. Também veremos o Tugu 
Nagara ou Memorial de Guerra, onde 
são homenageados os que faleceram 
na guerra. Passaremos pela antiga 
estação de trem, onde iremos para a 
Praça Merdeka, onde poderá admirar 
o Tribunal Federal de estilo mourisco 
e o Clube de Críquete de estilo Tudor. 
Também visitaremos os espetaculares 
seis níveis do Templo Tean Hou, um 
dos maiores do Sudeste Asiático. Resto 
do dia livre. Hospedagem.
Nota: A Mesquita Nacional não pode 
ser visitada na sexta-feira. Se o Templo 

Tean Hou estiver fechado ao público 
para cerimônias privadas ou adoração 
especial, esta parada será substituí-
da por uma visita ao Museu Nacional 
(Muzium Negara). 

DIA 06 – KUALA LUMPUR (MALACA)
Café da manhã. Hoje faremos uma 
visita de dia inteiro a Malaca, que du-
rante 400 anos foi colonizada por por-
tugueses, holandeses, ingleses e depois 
ocupada pelos japoneses durante a Se-
gunda Guerra Mundial. Visitaremos a 
Praça Stadthuys holandesa, a Igreja de 
Cristo, a Torre do Relógio e a Fonte da 
Rainha Vitória. Em seguida, passaremos 
pela “Porta de Santiago” o antigo por-
tão da fortaleza portuguesa. Também 
veremos o templo chinês mais antigo 
da Malásia, o Cheng Hou Teng. Almo-
ço. Tempo livre na famosa Jonker Stre-
et, onde podemos apreciar seus bazares 
e antiquários. Retorno a Kuala Lumpur. 
Hospedagem.

DIA 07 – KUALA LUMPUR – 
BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluí-
do) com destino a Bangkok. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIAS 08 E 09 – BANGKOK
Café da manhã diário. Dias livres na 
cidade. No destino, será informado so-
bre o dia exato da “Visita da cidade 
e seus templos com o Grande Palá-
cio”: No horário indicado, após o café 
da manhã, saída do hotel para percor-
rer as principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de 
Chinatown e seguindo o curso do rio 
Chao Praya até chegar ao centro histó-
rico da cidade. Visita ao Templo de Wat 
Pho, ao Templo de Mármore e ao im-
pressionante complexo do Grande Pa-
lácio, antiga residência oficial do Rei da 
Tailândia entre os séculos XVIII e mea-
dos do século XX. Durante a visita ao 
Grande Palácio, está incluída a visita ao 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda de 

SINGAPURA, MALÁSIA 
E REINO THAI

TAILÂNDIA

Cat. Primeira 01/Abr-31/Out 01/Nov-31/Mar

Em duplo/triplo 3.960 3.995

Supl.  Single 1.330 1.360

Cat. Primeira Sup. 01/Abr-31/Out 01/Nov-31/Mar

Em duplo/triplo 4.045 4.095

Supl.  Single 1.470 1.515

Cat. Luxo 01/Abr-31/Out 01/Nov-31/Mar

Em duplo/triplo 4.245 4.295

Supl.  Single 1.470 1.515

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira       
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024
Terça-feira            
De 01/Jun a 31/Out/2023

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte conforme 

mencionado no roteiro.
• Guias em espanhol.
• Estadia em regime de 

hospedagem e café da manhã 
nos hotéis indicados ou 
similares.

• Refeições indicadas no roteiro.
• Voos Singapura / Kuala 

Lumpur / Bangkok.
• Visitas mencionadas 

incluindo: transporte, guias 
locais em espanhol e ingressos 
aos lugares mencionados no 
roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Vistos.
• Despesas pessoais.
• Bebidas nas refeições.
• Gorjetas para motoristas e guias.
• Bilhetes de câmera de fotos/

Vídeo nos monumentos 
(pagamento direto).

• Jantares de gala de Natal 
e Reveillon. Consultar 
suplemento.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 4026

15 dias
A PARTIR DE 

3.960$

INTERNOS INCLUÍDOS
VOOS
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Esmeralda, o mais importante de toda 
a Tailândia. De volta ao hotel, visita a 
fábrica estadual de pedras preciosas.
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo. Hospedagem.

DIA 10 – BANGKOK – 
KANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Saída de manhã cedo 
em ônibus de Bangkok, com destino à 
província de Kanchanaburi, conhecida 
pela sua famosa ponte sobre o rio Kwai 
e por ter sido palco de alguns aconte-
cimentos vividos durante o período da 
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos 
o cemitério, onde estão os presos que 
perderam a vida durante a construção 
da ponte, e o Museu da Guerra. Faremos 
um passeio de barco pelo rio Kwai 
até a ponte e teremos tempo livre para 
atravessá-la a pé e passear. Continuação 
para o incomum trecho ferroviário co-
nhecido como “Hellfire Pass”, uma pas-
sagem construída em tempo recorde por 
prisioneiros de guerra aliados (principal-
mente britânicos e australianos) entre 
1942 e 1943. Almoço em restaurante 
local. No final, traslado ao hotel e tempo 
livre. Hospedagem.

DIA 11 - KANCHANABURI (RIO 
KWAI) – AYUTTHAYA – 
ANG THONG - PHITSANULOK 
Café da manhã. Nossa primeira visi-
ta do dia será em Ayutthaya, a anti-
ga capital do Reino do Sião e centro 
arqueológico por excelência do país. 
Visitaremos seu complexo arqueoló-
gico de grande interesse histórico e 
declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Ayutthaya é um exem-
plo remanescente da importância e ri-
queza patrimonial deste país. Almoço 
no caminho. Em seguida, iremos para 
a cidade de Ang Thong onde visita-
remos o templo Wat Muang, famoso 
pela figura do maior Buda sentado 
da Tailândia. Saída para Phitsanulok, 
localizada no coração da Tailândia e 
considerada um dos mais importantes 
centros de peregrinação budista do 

país. À tarde, chegaremos em Phit-
sanulok. Hospedagem.

DIA 12 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No início da manhã, para quem dese-
jar, sairemos para os arredores do hotel 
para fazer uma oferenda aos monges 
e vivenciar de perto um dos rituais 
mais importantes da cultura budista. 
Café da manhã e saída para a cidade 
de Sukhotai. A visita estrela do dia será 
o seu Parque Arqueológico, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNES-
CO pela sua incrível beleza e mostra dos 
vários séculos de prosperidade da civi-
lização tailandesa, erguendo cidades 
monumentais e templos sofisticados. 
Continuaremos para Chiang Rai via 
Lampang desfrutando das maravilho-
sas vistas da estrada e do Lago Prayao. 
Almoço no caminho. À tarde, chegada 
em Chiang Rai. Hospedagem. 

DIA 13 - CHIANG RAI - CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao “Triângulo 
Dourado” do rio Mekong, que abran-
ge áreas da Tailândia, Laos e Myanmar 
anteriormente dedicadas ao comércio 
de ópio. Aproveitaremos para visitar o 
“Museu do Ópio” localizado na cidade 
de Chiang Rai antes de sair em direção 
a Chiang Mai. Durante o trajeto visita-
remos o Templo Azul (Wat Rong Suea 
Ten) e o espetacular e contemporâneo 
Templo Branco (Wat Rong Kun em tai-
landês). A cor branca significa pureza e 
o cristal significa a sabedoria de Buda 
como a “luz que brilha no mundo e no 
universo”. Almoço no caminho. À tarde, 
chegada em Chiang Mai. Hospedagem.  

DIA 14 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento dos elefantes, onde veremos 
uma demonstração de força e habi-
lidade dessas grandes criaturas. Em 
seguida, nosso safári montado em 
elefante começará seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação 
da selva até chegar a um enclave onde 
coexistem tribos de diferentes grupos 
étnicos do país, entre os quais se des-

tacam as impressionantes Mulheres Gi-
rafa (Pescoço Comprido), originárias de 
Mae Hong Son. Almoço e visita a uma 
plantação de orquídeas, onde testemu-
nharemos a beleza incomparável desta 
bela espécie floral. À tarde, subiremos 
a montanha até o Templo Doi Suthep 
de onde poderemos apreciar uma vista 
de Chiang Mai em todo o seu esplen-
dor. Traslado ao hotel. Hospedagem.

**NOTA INFORMATIVA: Para quem 
não pretende visitar o tradicional 
acampamento de elefantes, pode optar 
por uma das 2 opções que lhe apre-
sentamos. A seleção do acampamento 
deve ser feita no momento de solicitar 
a reserva do programa:
- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. 
Usd 65 por pessoa. Os clientes voltam 
a juntar-se ao grupo no almoço.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guía em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhu-
ma atividade do programa original.

DIA 15 – CHIANG MAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços. 

EXTENSÕES A 
PHUKET, KRABI OU PHI PHI (4 días)

Existe a possibilidade de adicionar opcio-
nalmente extensões de Chiang Mai para 
qualquer um dos destinos indicados acima.
Por favor, consulte a seção “Extensões de 
praias na Tailândia”.

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup Cat. Luxo

Singapura Grand Copthorne Waterfront 5*

Kuala Lumpur Ibis Kuala Lumpur City Centre 4* Ibis Kuala Lumpur City Centre 4* Renaissance West Wing 5*

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* Metropolitan 5*

Kanchanaburi (Rio Kwai) Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai The Heritage 4* The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress 4* The Empress Premiere 4*sup Melia 5*

HOTEÍS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

• É responsabilidade de cada 
passageiro estar informado 
de cada visto que necessite 
e do seu procedimento de 
tramitação.

NOTAS IMPORTANTES
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CITY BREAKS

KUALA LUMPUR
C 3230 

SINGAPURA
C 3231 

SEUL
C 3232 

DIA 01 – KUALA LUMPUR
Chegada ao aeroporto. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 02 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Visita de meio dia da 
cidade incluindo: Novo Palácio do Rei, 
Mesquita Nacional. Realizaremos uma 
breve parada frente as Torres Petronas. 
Visitaremos Tugu Nagara e a Merdeka 
Square. Por último, visitaremos o Templo 
Tean Hou. Hospedagem. 
Nota: Se o Templo Tean Hou estiver 
fechado por motivos especiais, a visita 
será substituída pelo Museu Nacional.
Nota: a Mesquita não pode ser visitada 
nas sextas-feiras.  
 
DIA 03 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Visita de dia completo a 
Malacca, onde veremos a Praça Stadthuys, 
a Igreja de Cristo, a Torre do relógio e a Fon-
te da Rainha Vitoria. Também veremos o 
Templo Cheng Hou Teng. Almoço. Tempo 
livre na Joker Street. Hospedagem.
 
DIA 04 – KUALA LUMPUR – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

DIA 01 – SINGAPURA 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 02 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita de meio dia 
da cidade, onde veremos o Barrio Cívi-
co, Pandang, Cricket Club, Parlamento, 
Corte Suprema e Prefeitura. Faremos 
uma breve parada no parque Merlion. 
Visitaremos o Templo Thian Hock Keng. 
Passeio por Chinatown. O passeio fina-
lizará com uma visita ao Sands Sky Park. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 04 – SINGAPURA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

DIA 01 – SEUL
Chegada ao aeroporto. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.
 
DIA 02 – SEUL
Café da manhã. Visita da cidade in-
cluindo: o Palácio Real Gyeongbokgung 
(Fechado na terça-feira) e depois, tras-
lado para “Hanok” – povoado de Buk-
chon. Almoço em um restarurante local. 
À tarde, visita ao Templo Jogyesa. A se-
guir, passeio pela rua Insadong e Che-
onggyecheon Stream. Hospedagem.

DIA 03 – SEUL
Café da manhã. De manhã, visita do 
Santuário Real Jongmyo (Fechado na 
terça-feira). Continuação com a visita da 
Praça Dongdaemun Desing (Fechado na 
segunda-feira). Visita do Mercado Gwa-
ngjang e traslado para a Torre Namsan. 
O transporte das visitas realizadas neste 
dia será em metro (Transporte público). 
Hospedagem.

DIA 04 – SEUL – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

Nota: Se o dia da visita coincidir com o 
fechamento de algum monumento, ele será 
substituído por outro na medida do possível. 

Cidade
Hotéis

Primeira Sup. Luxo
Kuala Lumpur Ibis Kuala Lumpur City Center 4* Melia Hotel 5*

Singapura Grand Copthorne Waterfront 4*sup
Seul PJ Myeongdong 4* Grand Ambassador Seoul 5*

Bangkok Pullman G 5* Metropolitan 5*
Siem Reap Tara Angkor 4* (Primera) Sokha Angkor 5* (Primera sup)

Bali Holiday Inn Benoa 4*Sup Ayodya Resort 5*

HOTEÍS PREVISTOS (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO

Todos os programas
Diárias
Del 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024

• Serviços não especificados.
• Vistos.
• Gorjetas, bebidas.
• Jantares de Gala de Natal 

e Reveillon quando sejam 
obrigatórios.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados de chegada e saída.
• 3 Noites de Hospedagem 

e café da manhã no hotel 
escolhido.

• Serviços indicados em cada 
itinerário.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI
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BANGKOK

SIEM REAP

C 3233 

C 3307 

BALI
C 3235 

DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIAS 02 E 03 - BANGKOK
Café da manhã e Hospedagem no ho-
tel. Dias livres a sua disposição. Em destino 
será informado do dia exato da visita. Ex-
cursão “Visita da Cidade e seus Tem-
plos com o Grande Palácio”, visitando 
o Templo do Buda Reclinado, Templo de 
mármore e o Grande Palácio com o tem-
plo do Buda Esmeralda. Resto do dia livre.

DIA 04 – BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

DIA 01 – BALI
Chegada ao aeroporto. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIAS 02 E 03 - BALI
Café da manhã e Hospedagem no 
hotel. Dias livres para disfrutar das 
magnificas praias balinesas.

DIA 04 – BALI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

DIA 01 – SIEM REAP 
Chegada ao aeroporto. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 02 – SIEM REAP
Café da manhã. Começaremos visi-
tando o impressionante Angkor Thom ou 
Grande cidade. Depois, visitaremos os 
templos de Bayon, Baphuoun e Ta Prohm. 
Almoço em um restaurante local. À tar-
de, visita ao mais famoso dos templos: 
Angkor Wat, Patrimônio Mundial da 
Unesco, onde podemos contemplar seu 
espetacular pôr do sol. Hospedagem.   

DIA 03 – SIEM REAP
Café da manhã. Hoje navegaremos ao 
longo do Lago Tonle Sap, o maior lago de 
água doce do sudeste da Ásia, e chega-
remos à vila flutuante de Chong Kneas. 
A seguir, visita ao Artesão D’Angkor, um 
projeto tradicional de artesanato. Almo-
ço em um restaurante local e tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 04 – SIEM REAP
Café da manhã. De manhã, visitaremos 
os templos de Bantey Srei e Bantey Samre, 
e depois um conjunto de templos Roulos: 
o Preah Ko el Bakong e o Lolei. No horá-
rio indicado, traslado para o aeroporto. 
Fim dos nossos serviços. (Recomenda-se 
reservar um voo de saída a partir das 
16:00hs para não perder as visitas).

City Break Kuala Lumpur (*)
Primeira Sup. Luxo

Em duplo/triplo Supl. Sgl Em duplo/triplo Supl. Sgl
01/Abr-30/Mar 1.200 220 1.280 190

(*) Consultar suplementos durante as datas: 19/Dez-06/Jan  

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

City Break Singapur (*)

Primeira Sup.

Em duplo/triplo Supl. Sgl

01/Abr-31/Mar 1.240 615

(*) Consultar suplemento entre 20/Dez–08/Jan e durante Formula 1 (Set 2023, Data a confirmar)

PREÇOS POR PESSOA EM USD

City Break Seul (*)

Primeira Sup. Luxo

Em duplo/triplo Supl. Sgl Em duplo/triplo Supl. Sgl

01/Abr-31/Mar 1.635 350 1.995 495

(*) Consultar suplemento entre 20/Dez-08/Jan

PREÇOS POR PESSOA EM USD

City Break Bangkok (*)

Primeira Sup. Luxo

Em duplo/triplo Supl. Sgl Em duplo Supl. Sgl

01/Abr-31/Out 470 285 480 300

01/Nov-31/Mar 515 330 530 345

(*) Consultar suplemento entre as datas: 19/Dez-01/Jan

PREÇOS POR PESSOA EM USD

City Break Siem Reap (*)
Primeira Primeira Sup.

Em duplo/triplo Supl. Sgl Em duplo/triplo Supl. Sgl
01/Abr-30/Set 755 135 865 170
01/Out-31/Mar 810 160 890 215

(*) Consultar suplemento entre 19-31/Dez

PREÇOS POR PESSOA EM USD

City Break Bali (*)
Primeira Sup.

Em duplo/triplo Supl. Sgl

Resto de Datas 370 285
26/Jun-31/Ago 445 365
22/Dez-05/Jan 525 445

Luxo
01/Abr-12/Jul + 01/Set-29/Out 430 345
13/Jul-31/Ago 545 460
30/Out-24/Dez + 04/Jan-31/Mar 480 400
25/Dez-03/Jan 725 640

(*) Consultar suplemento entre 21/Dez-08/Jan

PREÇOS POR PESSOA EM USD

• Não estão incluídos os 
jantares de gala dos dias 24 
e 31 de dezembro. Por favor 
consultar o suplemento 
correspondente.

NOTAS IMPORTANTES
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TÓQUIO

• Dependendo do horário de 
chegada do voo, não haverá 
ônibus Airport Limousine 
direto para o hotel. Nesse 
caso, deverá pegar um ônibus 
até a estação de Tóquio ou 
até o terminal de ônibus, de 
onde pegará um táxi.

• Este programa é realizado 
em trens, ônibus públicos e 
traslados a pé. Recomenda-
se que os passageiros levem 
roupa apropriada.

• No Japão, os quartos 
duplos não são garantidos, 
na maioria dos casos o 
quarto TWB (2 camas) será 
confirmado.

• No Japão não há quartos 
triplos, na maioria dos casos 
apenas um quarto duplo com 
uma cama extra pode ser 
oferecido. Por este motivo 
e para o seu conforto, 
recomendamos reservar 
duplo + single.

NOTAS IMPORTANTES

2023
Abr 04 11 18 25
Mai  09 16 23 30
Jun 06 13 20 27
Jul 04 11 18 25
Ago 01 15 22 29
Set 05 12 19 26
Out 03 10 17 24 31

Nov 07 14 21 28
Dez  05 19

2024
Jan 23
Fev 06 20
Mar 05 12 19  26

Temporada Extra / Temporada 
alta / Temporada média / 
Temporada baixa

DATAS DE INÍCIO

Cat. Primeira 

Em duplo/ triplo Sup. Single

Temporada baixa 1.945 645

Temporada Média 2.060 765

Temporada Alta 2.240 880
Temporada Extra 2.475 1.000
Supl. Exc. Hirosima (opcional) 660
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) 85

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cidade Cat. Primeira
Tóquio New Otani Tokio,  Garden Tower 4*, Std TWN (27 m2)
Quioto Kioto Tokyu,  4*, Standard TWN (24 y 29 m2)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Traslados aeroporto-hotel ida e volta em 
serviço regular e sem assistência.

• Estadia de 6 noites nos hotéis indicados.
• 6 cafés da manhã e 2 almoços.
• Bilhete de trem-bala “Nozomi” em clase 

turística de Tóquio a Quioto.
• Visitas com guias em espanhol.
• Transporte da equipagem por separado de 

Tóquio a Quioto no dia 4 do tour.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Gorjetas (por conta do cliente).
• Despesas pessoais como bebidas, 

telefones, lavandería...
• Jantar de gala de Natal. Por favor, 

consultar.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

TENTAÇÕES DO 
JAPÃO
DIA 01 – TÓQUIO
Chegada ao aeroporto de Narita. Recep-
ção no aeroporto por um assistente em 
espanhol, que o ajudará a pegar o "ôni-
bus do aeroporto" e traslado ao hotel 
em serviço regular compartilhado e sem 
assistência. No hotel há um balcão exclu-
sivo com um guia que fala espanhol das 
14:00hs às 20:00hs no "Entrance Lounge" 
da torre principal, 1º andar. Resto do dia 
livre. Hospedagem.
Nota: A chegada ao aeroporto de Hane-
da em Tóquio tem um suplemento por-
que é usado táxi em vez de ônibus. Veja a 
tabela de preços.

DIA 02 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Santuário Meiji, a Praça do Pa-
lácio Imperial (não se entra no Palácio), o 
Templo Senso–Ji e a rua comercial Naka-
mise. Terminaremos a visita no bairro de 
Ginza, famoso por sua grande concentra-
ção de grandes lojas, butiques e restau-
rantes. Tarde livre e retorno ao hotel por 
conta do cliente (o guia indicará como 
retornar). Hospedagem.

mala por pessoa, do hotel em Tóquio ao 
hotel em Quioto. As malas chegarão na 
tarde do mesmo dia. 

DIA 05 – QUIOTO
Café da manhã. Visita de Quioto para 
conhecer o Templo Tenryu–ji, com um 
belo jardim japonês, a Floresta de 
Bambu Sagano em Arashiyama e o 
Templo dourado Kinkaku–ji. Almoço. 
Continuaremos visitando o Templo de 
Sanjusangendo, com mil estátuas de 
Kannon, Deus da Misericórdia, e pas-
searemos pelas ruas do bairro de Gion, 
o bairro das Gueixas. Retorno ao hotel. 
Tarde livre. Hospedagem.

DIA 06 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais ou fazer o "tour opcional 
a Hiroshima". Hospedagem.

DIA 07 – QUIOTO – OSAKA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Osaka. Fim dos nossos serviços. 
Nota: Um dia antes da saída, deve–se 
verificar na recepção o horário do tras-
lado para o aeroporto de Kansai ou 
Itami. Um motorista do MK Skygate 
Shuttle irá buscá–lo. Não há assistên-
cia em espanhol e pode ter que pas-
sar por outros hotéis para pegar mais 
clientes. Só é permitido 1 mala por 
pessoa, 1.000 JPY (aprox. Usd 9.) será 
cobrado por cada mala extra. Se não 
houver lugares disponíveis, o guia irá 
informá–lo sobre como ir ao aeropor-
to. Consulte o suplemento do traslado 
noturno (voos com saída antes das 
8:00hs), que será realizado em táxi sem 
guia ou assistência.

DIA 03 – TÓQUIO – 
HAKONE – TÓQUIO
Café da manhã. Visita ao Parque Nacio-
nal de Hakone, onde faremos um cruzei-
ro no Lago Ashi, onde podemos desfrutar 
de vistas maravilhosas. Almoço. Em se-
guida, iremos ao Vale Owakunadi, famoso 
por suas fontes de enxofre ativas e fontes 
termais. Visita ao Hakone Open Air Mu-
seum. Traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – TÓQUIO – 
QUIOTO – NARA – QUIOTO
Café da manhã. Traslado a estação de 
Tóquio para pegar o trem com destino a 
Quioto (incluído). Na chegada a Quioto, 
um guia em espanhol nos receberá e ini-
ciaremos a excursão a Nara, onde vere-
mos o Templo Todai–ji com sua grande 
estátua de Buda e depois visitaremos o 
Parque Nara. De volta a Quioto, visitare-
mos o Santuário Xintoísta Fushimi Inari, 
com milhares de portões "Torii". Após as 
visitas, traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Hoje nosso assistente organiza-
rá um traslado por separado, com uma 

R E F. C 3153 

7 dias
A PARTIR DE

1.945$

BALA INCLUÍDO
TREM
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O PREÇO INCLUI

• 6 noites de Hospedagem nos hotéis 
previstos ou similares.

• Traslados em serviço regular indicados 
no roteiro com assistente em espanhol.

• 6 cafés da manhã, 4 almoços e 1 jantar 
(sem bebidas).

• Bilhete de Trem-Bala (Shinkansen) em 
clase turística de Quioto/Odawara.

• Guia acompanhante/assistente em 
espanhol durante o circuito, exceto no 
trecho de trem-bala.

• Visitas em ônibus, mini-ônibus ou carro 
privado dependendo do número de 
participantes.

• Assistência em espanhol para os 
traslados em aeroportos e hotéis.

• Entradas aos monumentos visitados.
• Seguro de viagem.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Vistos.
• Gorjetas.
• Bebidas nas refeições.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

• Check in nos hotéis a partir das 
15:00hs e Check out antes das 
10:00hs.

• Para voos com saída antes das 
11:30hs de Tóquio, poderá não 
haver tempo para tomar o café 
da manhã, não sendo possível 
confirmar box Breakfast.

• É necessário uma cópia do 
passaporte para poder confirmar a 
reserva.

• As habitações costumam ser Twin 
(2 camas). Não está garantido 
cama de casal.

• Na categoria Luxo o Ryokan 
Ryuguden tem tatame e futon.

• Na categoria Standard, a cama de 
casal não está disponível.

• O quarto triplo será twin + cama 
extra. A 3ª cama pode ser menor 
ou pode ser um sofá-cama. Não 
sendo recomendado para adultos.

• Só é permitida uma mala 
por pessoa (Máximo 23Kg.). 
Suplemento de USD 45 para cada 
mala extra.

• As malas serão transferidas 
diretamente de Quioto a Tóquio 
no dia 4 do tour. Deve-se levar 1 
bagagem de mão (Max. 10kg) para 
a noite em Hakone.

• É de responsabilidade 
do passageiro portar sua 
documentação em ordem, 
passaporte, vistos e demais 
requisitos que as autoridades 
possam exigir. Verifique no seu 
país de origem.

• Pessoas com tatuagens não 
podem entrar nos onsen (fontes 
termais).

NOTAS IMPORTANTES

Cat. Standard Cat. Superior Cat. Luxo
Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Duplo (1) Supl. Sgl

Temporada baixa 2.795 760 3.160 1.105 3.910 1.725
Temporada média 2.920 840 3.300 1.125 4.035 1.865
Temporada alta 3.080 935 3.425 1.360 4.335 2.185
Temporada especial 3.300 1.105 3.645 1.555 4.390 2.370
Noite extra em Osaka (2) 115 95 175 150 300 245

Noite extra em Tóquio (2) 200 165 280 210 430 325
Sup. por Up Grade a Ryokan em Hakone 335 265 255 185 Incluído Incluído
Supl. voos chegando entre 22:00-06:00hs 90
Supl. voos saindo entre 01:00-09:30hs 90

(1) Não há triplo em cat. Luxo
(2) Preços a reconfirmar.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

2023:
Abr:  04 11 18 25
Mai:  02 09 16 23 30
Jun:  06 13 20 27
Jul:  04 11 18 25
Ago:  01 08 15 22 29
Set:  05 12 19 26
Out:  03 10 17 24 31
Nov:  07 14
Dez:   19

2024:
Jan:  09
Fev:  20 
Mar:  05 12 19  26
Temporada especial / Alta Temporada  
/ Média temporada / Baixa temporada

DATAS DE INÍCIO

Cidade Cat. Standard Cat. Superior Cat. Luxo

Osaka Monterey La Frere Osaka Intergate Osaka Umeda (SUP)
Intergate Osaka Umeda (Corner 

DLX)
Quioto Vischio Kyoto Kyoto Century Hotel The Thousand Kyoto

Hakone
Hakone Sengokuhara Prince /

Yumoto Fujiya (23 m2)

Hakone Sengokuhura Prince 
(Premier) / 

Yumoto Fujiya (48 m2)

Ryokan Ryuguden (Hab. 
Japonesa) / Kowakien Tenyu 

(Hab. Japonesa)

Tóquio
Villa Fontaine Grand Tokio 

Ariake
Grand Nikko Tokio Daiba

Grand Nikko Tokio Daiba 
(Executive)

Nota: No Japão os hotéis não se classificam por estrelas como em outros países. 
A equivalência em estrelas pode ser 4* para a cat. Standard e 4*sup/5* para as cat.  Superior/Luxo.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

DIA 01 – OSAKA
Chegada no aeroporto de Osaka e traslado 
ao hotel. Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 02 – OSAKA – NARA – QUIOTO
Café da manhã. Visita ao Castelo de 
Osaka. A seguir, saída a Nara para conhecer 
o Templo Todaji e o Parque dos Cervos Sa-
grados. Almoço. À tarde, saída para Quio-
to. No caminho, visitaremos o Santuário 
Xintoísta Fushimi Inari. Depois, traslado 
ao hotel. Chegada e Hospedagem.

DIA 03 – QUIOTO
Café da manhã. Visita da cidade que 
inclui o Castelo Nijo, o Templo Kinkakuji e 

o Santuário Heinan. Almoço. Tempo livre. 
Retorno ao hotel por conta do cliente. 
Hospedagem.

DIA 04 – QUIOTO – HAKONE
Café da manhã. Traslado a estação de 
Quioto em transporte público com assis-
tência em espanhol. Saída a Odawara em 
trem–bala. Chegada a Odawara. Excursão 
ao Parque Nacional de Hakone, com guia em 
espanhol, incluindo o Lago Ashi onde fare-
mos um mini–cruzeiro e subida de teleférico. 
Almoço. Traslado ao hotel. Jantar típico 
japonês e Hospedagem em Ryokan (Cat. 
Luxo) ou jantar e Hospedagem em hotel 
(Cat. Standard e Superior).

JAPÃO EXPRESS
DIA 05 – HAKONE – TÓQUIO
Café da manhã. De manhã, saída a Tóquio. 
Ao chegar, visitaremos a cidade com guia 
em espanhol, para conhecer o Santuário 
Xintoísta de Meiji, a Torre de Tóquio e o Tem-
plo Asakusa Kannon com sua galeria comer-
cial. Almoço. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 06 – TÓQUIO
Café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais. Hospedagem.

DIA 07 – TÓQUIO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

R E F. C 3058 

7 dias
A PARTIR DE

2.795$

BALA INCLUÍDO
TREM
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TÓQUIO

O PREÇO NÃO INCLUI

• Vistos.
• Gorjetas.
• Bebidas nas refeições.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

• 9 noites de Hospedagem nos 
hotéis indicados em regime de 
alojamento e café da manhã.

• 6 almoços e 2 jantares. 
• Traslados em serviço regular 

indicados no roteiro com 
assistente em espanhol.

• Traslados em trem-Bala 
(Shinkansen) em classe turística 
para os trechos Quioto/ Nagoya 
e Nagoya/ Odawara.

• Visitas em ônibus, mini-
ônibus, carro privado ou taxi 
dependendo do número de 
participantes.

• Guia/ assistente em espanhol 
durante o circuito, exceto nos 
trechos de trem-bala Quioto 
a Nagoya e/ou Nagoya a 
Odawara.

• Entradas aos monumentos 
visitados.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cat. Standard Cat. Superior Cat. Luxo
Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Duplo (1) Supl. Sgl

Temporada baixa 3.700 1.015 4.140 1.540 5.300 2.115
Temporada média 3.895 1.095 4.265 1.785 5.460 2.290
Temporada alta 4.125 1.165 4.550 1.900 5.825 2.635
Temporada Especial 4.265 1.255 4.665 2.015 5.955 2.770
Temporada Extra 4.380 1.345 4.780 2.130 6.080 2.865
Noite extra em Osaka (2) 150 115 185 140 265 185
Noite extra em Tóquio (2) 165 115 210 150 325 255
Sup. Por Up Grade a Ryokan em Hakone 335 265 255 185 Incluído Incluído
Visita Opcional: Hiroshima e Miyajima (3) 575
Visita Opcional: Nikko (3) 335
Supl. voos chegando entre 22:00-06:00hs 90
Supl. voos saindo entre 01:00-09:30hs 90

(1) Não há triplo em cat. Luxo
(2) Preços a reconfirmar.
(3) Obrigatório reservar as visitas antes de chegar ao destino

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

FECHAS DE INICIO

2023
Abr 04  05  07  11  12  18  25 
Mai 02  09  10  16  17  23  24  30  
 31
Jun 06  07  13  14  20  21  27  28
Jul 04  05  07  11  12  14  18  19   
 21  25  26  28
Ago 01  02  04  08  09  11  15  16   
 18  22  23  25  29  30
Set 01  05  06  08  12  13  15  19   
 20  22  26  27  29
Out 03  04  06  10  11  13  17  18   
 20  24  25  27  31
Nov 01  07  08  14  15  21  28
Dez 05  19

2024 
Jan 09  23
Fev 06  20
Mar 05  06  12  13  19  20  22  26   
 27  29
Temporada Extra / Temporada 
especial / Temporada alta / 
Temporada média / Temporada baixa

DIA 01 – OSAKA 
Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem. Check in a partir das 
15:00hs.

DIA 02 – OSAKA – NARA – QUIOTO 
Café da manhã. Visita ao Castelo de 
Osaka. A seguir, saída a Nara para ver o 
Templo Todaji com sua enorme imagem 
de Buda e o Parque dos Cervos Sagrados. 
Almoço. À tarde, saída para Quioto. 
No caminho, visitaremos o Santuário 
Xintoísta Fushimi Inari. Chegada ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 03 – QUIOTO
Café da manhã. Visita da cidade que 
inclui o Castelo Nijo, o Templo Kinkakuji 

A ORIGEM DO SOL
e o Santuário Heinan. Almoço e, 
posteriormente, tempo livre. Retorno ao 
hotel por conta do cliente. Hospedagem.

DIA 04 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para realizar 
a excursão opcional a Hiroshima e 
Miyajima. Hospedagem.

DIA 05 – QUIOTO – NAGOYA– 
MAGOME – TSUMAGO – 
TAKAYAMA 
As malas serão levadas diretamente 
para o hotel em Tóquio. Devem 
preparar a bagagem de mão para as 
próximas 2 noites.
Café da manhã. Traslado à estação para 
embarque no trem–bala com destino a 

Nagoya. Chegada e visita às cidades 
postais, Magome e Tsumago, pela antiga 
estrada de Nakasendo. Em Magome 
faremos um passeio e em Tsumago 
visitaremos “Waki Honjin”, uma antiga 
pousada samurai. Almoço incluído 
tipo piquenique. Saída para Takayama. 
Chegada e início da visita da cidade que 
inclui a antiga rua de Kami Sannomachi. 
Traslado ao hotel. Jantar típico japonês 
e Hospedagem em cat. Luxo e Superior. 
Jantar e Hospedagem em cat. Standard.

DIA 06 – TAKAYAMA – 
SHIRAKAWAGO – 
NAGOYA – HAKONE
Café da manhã. Saída para Shirakawago 
para sua visita. Conheceremos uma 

R E F. C 3057 

10 dias
A PARTIR DE

3.700$
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• Check in nos hotéis a partir 
das 15:00hs e Check out antes 
das 10:00hs.

• Para voos com saída antes 
das 11:30hs de Tóquio, 
poderá não haver tempo para 
tomar o café da manhã, não 
sendo possível confirmar box 
Breakfast.

• É necessário uma cópia 
do passaporte para poder 
confirmar a reserva.

• Na categoria Luxo o Ryokan 
Ryuguden tem tatame e 
futon.

• Na categoria Standard, a 
cama de casal não está 
disponível.

• O quarto triplo será twin 
+ cama extra. A 3ª cama 
pode ser menor ou pode ser 
um sofá-cama. Não sendo 
recomendado para adultos.

• Só é permitida uma mala 
por pessoa (Máximo 23Kg.). 
Suplemento de USD 45 para 
cada mala extra.

• As malas serão transferidas 
diretamente de Quioto a 
Tóquio no dia 5 do tour. Deve-
se levar 1 bagagem de mão 
(Max. 10kg) para as noites de 
Takayama e Hakone.

• É de responsabilidade 
do passageiro portar sua 
documentação em ordem, 
passaporte, vistos e demais 
requisitos que as autoridades 
possam exigir. Verifique no 
seu país de origem.

• Pessoas com tatuagens não 
podem entrar nos onsen 
(fontes termais).

NOTAS IMPORTANTES

Cidade Cat. Standard Cat. Superior  Cat. Luxo

Osaka Vischio Osaka Rihga Royal (West Wing) Rihga Royal (Tower Wing)

Quioto Keihan Kyoto Hachijo-Guchi Granvia (Standard) Granvia (Lujo)

Takayama
Green Hotel (Tenryo-kaku) /

Tokyu Stay Hida
Green Hotel (Orin-kaku) / 
Associa Resort (Standard)

Green Hotel (Premium) /
Associa Resort (Deluxe)

Hakone
Yumoto Fujiya (Standard)
Hakone Hotel (Moderate)
Sengokuhara Prince (Std)

Yumoto Fujiya (Hab. Japonesa 
Twin)

Hakone Hotel (Sup)
Sengokuhara Prince (Premier)

Ryokan Ryuguden (Hab. 
Japonesa)

Tóquio
Toshi Center Hotel
Monterrey Akasaka

New Otani - Garden Tower 
(Std)

New Otani - Garden Tower 
(Deluxe) 

Nota: No Japão os hotéis não se classificam por estrelas como em outros países. 
A equivalência em estrelas pode ser 4* para a cat. Standard e 4*sup/5* para as cat.  Superior/Luxo.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

das casas tradicionais "Gassho–
zukuri". Almoço. Traslado à estação 
de Nagoya para embarque no trem–
bala com destino a Odawara. Chegada 
e traslado a Hakone. Jantar típico 
japonês e Hospedagem em Ryokan 
(Cat. Luxo) ou jantar e Hospedagem 
em hotel de tipo ocidental (Cat. 
Standard e Superior).

DIA 07 – HAKONE – TÓQUIO
Café da manhã. Durante a estadia 
em Hakone visitaremos o Parque 
Nacional de Hakone incluindo o Lago 

Ashi onde faremos um mini–cruzeiro. 
Subida de teleférico. Almoço. Saída por 
estrada para Tóquio. Chegada e visita 
à Torre de Tóquio. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 08 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita da cidade, 
incluindo o Templo Asakusa Kannon 
com sua galeria comercial Nakamis e 
o Santuário Meiji e o bairro de Ginza. 
Almoço e, posteriormente, tempo livre 
e retorno ao hotel por conta do cliente. 
Hospedagem. 

DIA 09 – TÓQUIO
Café da manhã. Dia livre, poderá 
realizar uma excursão opcional a Nikko. 
Hospedagem.

DIA 10 – TÓQUIO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.
Nota: o check out deverá ser realizado 
antes das 11:00hs.
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OSAKA

Cat. Primeira

Em Duplo/ Triplo Supl. Sgl

Temporada baixa 6.080 2.000
Temporada média 6.195 2.105

Temporada alta 6.620 2.165

Temporada Especial 6.860 2.265
Baixa Média Alta Especial Baixa Média Alta Especial

Noche extra Kyoto (1) 200 220 265 335 140 165 210 255
Noche extra Tokio (1) 200 200 230 230 150 150 175 175
Visita opcional: Nara y Fushimi Inari (2) 165
Visita opcional: Nikko (2) 335
Supl. vuelos llegando entre 22:00-06:00h 90
Supl. vuelos saliendo entre 01:00-09:30h 90

(1) Preços a reconfirmar.
(2) Obrigatório reservar as visitas antes de chegar ao destino.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Vistos.
• Gorjetas.
• Bebidas nas refeições.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço 
Inclui".

O PREÇO INCLUI

• 13 noites de Hospedagem nos 
hotéis indicados em regime de 
alojamento e café da manhã.

• 7 almoços e 3 jantares. 
• Traslados em serviço regular 

indicados no roteiro com 
assistente em espanhol. 

• Traslados em Trem Bala em 
classe turística: Quioto/Himeji 
+ Hiroshima/Shin Osaka + 
Nagoya/Odawara.

• Traslados em Trem Expresso-
Limitado em classe turística: 
Osaka/Kanazawa  

• Visitas em ônibus, mini-
ônibus, carro privado ou taxi 
dependendo do número de 
participantes.

• Guia/ assistente em espanhol 
durante o circuito, exceto nos 
trechos em trem.

• Entradas aos monumentos 
visitados.

• Seguro de viagem.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

FECHAS DE INICIO 
2023 
Mar  22  24  29
Abr  07  12  19  21  26 28
Mai  03  10  24  31
Jun  07  14  21  28
Jul  05  12  19  21  26 28
Ago  02  04  09  11  16 18 
  23  30
Set  06  13  20  22  27 29
Out  04  06  11  13  18 25 27
Nov  01  08
Temporada especial / Temporada 
alta / Temporada média / 
Temporada baixa

DIA 01 – QUIOTO
Chegada ao aeroporto de Osaka (KIX 
ou ITM) e traslado ao hotel de Quioto. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 02 – QUIOTO
Café da manhã. Visita do Templo San-
jusangen–do, o Castelo Nijo, o Templo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado), o Jardim 
do Templo Tenryuji e a Floresta de Bam-
bu de Arashiyama. Almoço. Ao final, re-
torno ao hotel. Hospedagem.

JAPÃO, TRADIÇÃO E 
TECNOLOGIA  
(CAMINHO DE KUMANO)

DIA 03 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre a disposição 
dos clientes. Possibilidade de realizar 
uma visita opcional à Nara e Fushimi 
Inari. Hospedagem.

DIA 04 – QUIOTO – HIMEJI – 
KURASHIKI – HIROSHIMA
Suas malas serão transferidas direta-
mente ao hotel em Hiroshima chegan-
do no dia seguinte. Por favor, prepare a 
bagagem de mão para esta noite.

Café da manhã. Traslado para a es-
tação de trem para embarcar em um 
trem–bala “Hikari” (incluído) para 
Himeji. Chegada e visita ao Castelo 
de Himeji. Após a visita, saída para 
Kurashiki. Almoço. Chegada em Ki-
rashiki e visita da cidade onde co-
nheceremos a antiga residência da 
Família Ohashi e o bairro histórico 
de Bikan. Saída por estrada para Hi-
roshima, chegada e Hospedagem.

R E F. C 3211 

14 dias
A PARTIR DE

6.080$
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Cidade Cat. Primeira
Quioto Kyoto Century Hotel
Hiroshima Intergate Hiroshima
Koyasan Eko-In / Henjoko-In (Shukubo-Monasterio)
Kawayu Onsen Ryokan Fujiya
Osaka Citadines Namba Osaka
Kanazawa Daiwa Roynet Kanazawa Miyabi
Takayama Takayama Green
Tóquio Tokio Dome

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Check in nos hotéis a partir 
das 15:00hs e Check out antes 
das 10:00hs.

• Para voos com saída antes 
das 11:30hs de Tóquio, 
poderá não haver tempo para 
tomar o café da manhã, não 
sendo possível confirmar box 
Breakfast.

• É necessário uma cópia 
do passaporte para poder 
confirmar a reserva.

• As habitações costumam 
ser Twin (2 camas). Não está 
garantido cama de casal.

• Em Koyasan e Kawayu Onsen 
se dorme em habitações estilo 
japonês, sobre o chão de 
tatami e futon.

• Em Hiroshima não há 
habitações Triplas. Será 
confirmado 1 duplo + 1 
single.

• O quarto triplo será twin 
+ cama extra. A 3ª cama 
pode ser menor ou pode ser 
um sofá-cama. Não sendo 
recomendado para adultos.

• Só é permitida uma mala 
por pessoa (Máximo 23Kg.). 
Suplemento de USD 45 para 
cada mala extra.

• As malas serão transferidas 
diretamente de Quioto a 
Hiroshima no dia 4 do tour, 
de Hiroshima a Osaka no dia 6 
do touor e de Osaka a Tóquio 
no dia 9 do tour. Deve-se 
trazer bagagem de mão para 
passar as noites em Hiroshima 
(1 noite), Koyasan e Kawayu 
Onsen (2 noites), Kanawaza e 
Takayama (2 noites).

• O "Shukubo" é um mosteiro, 
um lugar de oração. Os 
quartos não têm o conforto 
de um hotel. As paredes das 
habitações têm portas de 
correr e o banheiro/chuveiro 
é compartilhado. Dorme-se 
e come-se no chão ao estilo 
japonês.

• Para o Caminho de Kumano 
(Kumano Kodo) é necessário 
preparar roupa de mangas 
compridas e calçado 
adequado à caminhada, bem 
como toalha, guarda-chuva e/
ou capa de chuva.

• A entrada ao Castelo de 
Himeji não pode ser reservada 
e às vezes há longas filas para 
subir a torre. Caso não seja 
possível subir, em vez disso, 
adicionaremos uma visita ao 
Castelo de Osaka.

• É de responsabilidade 
do passageiro portar sua 
documentação em ordem, 
passaporte, vistos e demais 
requisitos que as autoridades 
possam exigir. Verifique no 
seu país de origem.

• Pessoas com tatuagens não 
podem entrar nos onsen 
(fontes termais).

NOTA IMPORTANTE

DIA 05 – HIROSHIMA
Café da manhã. Visita da cidade e da Ilha 
de Miyajima. Em Hiroshima, visitaremos 
o Parque da Paz e seu Museu e a Cúpula 
da Bomba Atômica. Em Miyajima, visita-
remos o Santuário de Itsukushima com o 
Portão "Torii" no mar. Após a visita, retorno 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 06 – HIROSHIMA – KOYASAN
Suas malas serão transferidas dire-
tamente para o hotel em Osaka. Por 
favor, prepare a bagagem de mão para 
as próximas 2 noites.
Café da manhã. Traslado a estação de 
trem para embarcar em um trem–bala 
“Nozomi” (incluído) para Shin–Osaka. 
Chegada e saída a Koyasan por estra-
da. Almoço. Chegada e visita à Mon-
tanha Sagrada para conhecer o Templo 
Kongobuji, Danjo Garan e o Mausoléu 
de Okunoin. Após a visita, traslado ao 
"shukubo" (mosteiro). Jantar vegeta-
riano. Hospedagem.

DIA 07 – KOYASAN – KUMANO 
KODO (CAMINHO DE KUMANO) – 
KAWAYU ONSEN
Café da manhã vegetariano típico ja-
ponês. Saída para o local sagrado de 

Kumano. Chegada e almoço. À tarde, 
percorreremos a antiga rota de pere-
grinação Kumano Kodo (4 km). Visi-
taremos o Santuário Kumano Hongu 
Taisha, que é o principal local da rota 
de peregrinação. Visita ao Oyunohara 
(antigo complexo de Kumano Hongu 
Taisha). Saída para Kawayu Onsen. Jan-
tar e Hospedagem em Ryokan.

DIA 08 – KAWAYU ONSEN – 
OSAKA
Café da manhã. Saída de Kawayu On-
sen para Osaka de ônibus. Chegada e 
visita da cidade incluindo o Observató-
rio "Jardim Flutuante" no edifício Ume-
da Sky e o bairro Dotombori. Após a 
visita, traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 09 –  OSAKA – KANAZAWA
Suas malas serão transferidas direta-
mente para o hotel em Tóquio. Por favor, 
prepare a bagagem de mão para as pró-
ximas 2 noites.
Café da manhã. Traslado a estação de trem 
para sair no expresso limitado “JR Thunder-
bird” para Kanazawa. Chegada e visita da 
cidade incluindo o Jardim Kenroku–en, o Mer-
cado Oumicho, o Bairro Higashi Chayagai e o 
Bairro Nagamachi, onde visitaremos a antiga 

residência da família samurai Nomura. Após a 
visita, traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 10 – KANAZAWA – 
SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA
Café da manhã. Visita de Shirakawago e 
seu povoado, famoso pelas tradicionais ca-
sas “Gassho–zukuri”. Partida para Takayama 
por estrada. Almoço. À tarde, visita da cida-
de para ver o Yatai Kaikan (Salão de Exposi-
ções de Carros Festivos) e a Rua Kami–San-
nomachi. Jantar e Hospedagem no hotel.

DIA 11 – TAKAYAMA – NAGOYA – 
HAKONE – TÓQUIO
Café da manhã. Saída em ônibus para 
Nagoya, onde faremos conexão com 
o trem–bala JR Hikari (incluído) com 
destino a Odawara. Chegada e trasla-
do a Hakone. Almoço. Visita ao Parque 
Nacional Fuji–Hakone para conhecer o 
Lago Aishi em um mini–cruzeiro e su-
biremos de teleférico. Saída para Tó-
quio. Chegada e Hospedagem.

DIA 12 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita Panorâmica da 
cidade para conhecer a Torre de Tóquio 
e o Templo Asakusa Kannon, entre ou-
tros. Almoço. No final, retorno ao hotel 
por conta do cliente. Hospedagem.

DIA 13 – TÓQUIO
Café da manhã. Dia livre a disposição 
dos clientes. Poderá realizar uma excur-
são opcional a Nikko. Hospedagem. 

DIA 14 – TÓQUIO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario indica-
do, traslado ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços.
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 SEUL

SUWON

• Vistos.
• Voos internacionais e taxas 

aeroportuárias.
• Bebidas, gorjetas, despesas 

pessoais e todos os serviços 
que não estejam claramente 
mencionados.

• Suplemento obrigatório do 
jantar de gala nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor 
consultar.

Diárias
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

DATAS DE INÍCIO

•  Hospedagem e café da manhã 
nos hotéis indicados de acordo 
com a categoria.

•  Traslado em veículo privado 
com ar condicionado de 
acordo com o programa na 
Coreia.

•  Traslado de metrô para o dia 2 
do roteiro.

•  Guia em espanhol, exceto nos 
dias 1 e 6 do roteiro.

•  Visitas e ingressos para 
excursões turísticas 
mencionadas no roteiro.

•  Trem KTX em segunda classe 
Gyeongju – Seul

•  Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cat. Primeira 01/Abr-30/Nov 01/Dez-31/Mar
Em duplo/Triplo 4.420 4.295
Supl.  Single 575 505

Suplementos a somar ao preço do roteiro: 
• Usd 50.- p/pax/noite para estadias em Seul que coincidam com as seguintes datas: 
01-05/Mai + 17-19/Jul + 07-10/Ago + 18-21/Set + 09-11/Out + 20-22/Nov + 31/Dez-
01/Jan + 10-12/Jan + 21-23/Fev. Sempre ambas datas incluídas. . 
• Usd 95.- p/pax/noite para estadias em Gyeongju que coincidam com as seguintes 
datas: 01-06/Abr + 13/Abr + 20/Abr + 27/Abr + 04-05/Mai + 27/Jul-17/Ago + 13-14/Set 
+ 05/Out + 12/Out + 19/Out + 31/Dez + 29-31/Mar. Sempre ambas datas incluídas.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F. C 3248 

6 dias
A PARTIR DE

4.295$

DIA 01 – SEUL
Chegada no aeroporto e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 02 – SEUL
Após o café da manhã, o dia será 
dedicado à exploração da capital da 
Coreia do Sul, que será feita de me-
trô. Visita ao Palácio Real de Gyeon-
gbokgung (fechado às terças–feiras), 
localizado ao norte da capital. Este 
é um dos cinco palácios da dinastia 
Choson (Joseon) e inclui o Folk Mu-
seum e sua coleção da vida tradicio-
nal coreana. Em seguida, caminhe 

COREIA DO SUL 
pela cidade de "Hanok" ou Bukchon. 
Uma área conhecida como “Cidade 
do Norte”, que abriga cerca de 900 
casas tradicionais coreanas e oferece 
uma imersão cultural única nos tem-
pos antigos coreanos. À tarde, visita 
ao Templo Jogyesa, um dos mais im-
portantes da cidade, coração da Or-
dem Budista Jogyejong que pratica a 
meditação Zen. A tarde termina com 
um passeio pela rua Insadong reple-
ta de lojas e galerias de arte antiga, 
antes de uma degustação de chá em 
uma casa renomada. Hospedagem. 
Nota: Caso o Palácio Gyeongbokgung 
esteja fechado (terça–feira), visita-
remos o Palácio Changdeokgung, a 
segunda residência real na cidade de-
clarada como Patrimônio Mundial da 
UNESCO. O traslado para este dia será 
em metrô. 

DIA 03 – SEUL – SUWON – 
CHEONGJU
Café da manhã. Traslado até Suwon, 
um dos maiores conglomerados indus-
triais da Coreia do Sul, também cha-
mado de "Chaebol". Em seguida, visita 



EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024 l  91 

SEUL

SEUL

• Programa sujeito a possíveis 
alterações devido a mudanças 
inesperadas nas companhias 
aéreas ou cancelamentos de 
voos.

• Reservamos o direito de 
reajustar os preços a qualquer 
momento devido a possíveis 
aumentos de combustível 
aplicados pelas linhas aéreas e 
empresas de transporte.

• É possível que o fornecedor 
solicite um sinal de 35% a ser 
pago após a confirmação da 
reserva. Será informado em 
cada caso.

• Fechamento das vendas 15 
dias antes da data de início.

• Preços válidos para reservas 
efectuadas com 45 dias de 
antecedência.

NOTAS IMPORTANTES

Cidade Cat. Primeira
Seúl Aventree Hotel Jogno 4*
Cheongju Grand Plaza Cheongju 4* 
Gyeongju Commodore Hotel 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

a Fortaleza de Hwaseong, uma das 
maiores estruturas militares do país. 
À tarde, visita ao Museu da Inovação, 
inaugurado em 2014 por ocasião do 
45º aniversário da Samsung. Final-
mente, continuação pela estrada para 
Cheongju. Hospedagem.

DIA 04 – CHEONGJU – SONGNISAN – 
HAIENSA – GYEONGJU
Café da manhã. Saída por estrada 
para o Parque Nacional Songnisan. 
Visita ao templo Beopjusa, construído 
no século VI com uma impressionante 
estátua de Buda de bronze de 33m, um 

pagode de madeira de 5 níveis e uma 
enorme panela de aço, que já foi usa-
da para alimentar até 3.000 monges. 
À tarde, traslado ao templo Haiensa 
localizado no Parque Nacional Gaya. 
Em seguida, traslado por estrada para 
Gyeongju, a capital espiritual e cultu-
ral da Coreia. Hospedagem.

DIA 05 – GYEONGJU – SEUL
Após o café da manhã, visita do 
Templo Bulguksa (UNESCO) e da Ca-
verna Seokguram (UNESCO). À tarde, 
passeio pelo Parque dos Túmulos 
com 23 túmulos soberanos do Reino 
Shilla e suas famílias, e visita ao túmu-
lo do "Cavalo Celestial". Parada no an-
tigo observatório do Extremo Oriente, 
Torre Cheomseongdae construída em 
634. Finalmente, saída em trem KTX 
de volta a Seul (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 06 – SEUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e dia livre. No horario 
indicado, traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.
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FUJI

JAPÃO
• Estadia de 6 noites nos hotéis 

indicados.
•  6 cafés da manhã e 2 almoços.
• Visitas com guias em espanhol 

(exceto traslados aeroporto-
hotel que são realizados 
em serviço regular e sem 
assistência).

• Transporte da equipagem por 
separado de Tóquio a Quioto 
no dia 4.

• Bilhete de trem-bala "Nozomi" 
em classe turística de Tóquio a 
Quioto.

• Seguro de viagem.

COREIA
• Hospedagem e café da manhã 

em habitação dupla ou 
individual.

• Traslado em veículo privado 
com ar condicionado conforme 
programa.

• Guias em espanhol durante o 
circuito, exceto nos dias 07 e 
12 do roteiro.

• Bilhetes para todas as 
excursões mencionadas no 
programa.

• Impostos do governo 
atualmente em vigor.

• Trem KTX em segunda classe 
Gyeonju – Seul.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cat. Primeira 

Em duplo Sup. Single

Temporada Baixa 6.275 1.260
Temporada Média 6.340 1.425
Temporada Alta 6.560 1.490
Temporada Extra 6.790 1.605
Vuelo Osaka-Seúl (Neto) 120
Supl. Exc. Hiroshima (opcional) 660
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) 85

Suplementos a somar ao preço do roteiro: 
• Usd 50.- p/pax/noite para estadias em Seul que coincidam com as seguintes datas: 01-

05/Mai + 17-19/Jul + 07-10/Ago + 18-21/Set + 09-11/Out + 20-22/Nov + 31/Dez-01/
Jan + 10-12/Jan +21-23/Fev. Sempre ambas datas incluídas.

• Usd 95.- p/pax/noite paraestadias em Gyeongju que coincidam com as seguintes da-
tas: 01-06/Abr + 13/Abr + 20/Abr + 27/Abr + 04-05/Mai + 27/Jul-17/Ago + 13-14/Set + 
05/Out + 12/Out + 19/Out + 31/Dez + 29-31/Mar. Sempre ambas datas incluídas.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

DATAS DE INÍCIO

2023
Abr:  04  11  18  25
Mai:  09  16  23  30
Jun:  06  13  20  27
Jul:  04  11  18  25
Ago:  01  15  22  29
Set:  05  12  19  26
Out:  03  10  17  24  31
Nov:  07  14  21  28
Dez:  05  19

2024
Jan:  23
Fev:  06  20
Mar:  05  12  19  26
Temporada Extra / Alta 
Temporada / Média Temporada / 
Baixa Temporada

R E F. C 3229

12 dias
A PARTIR DE

6.275$

DIA 01 – TÓQUIO
Chegada ao aeroporto de Narita. Re-
cepção no aeroporto por um assistente 
em espanhol, que o ajudará a pegar o 
"ônibus do aeroporto" e traslado ao 
hotel em serviço regular compartilha-
do e sem assistência. No hotel há um 
balcão exclusivo com um guia que fala 
espanhol das 14:00hs às 20:00hs no 
"Entrance Lounge" da torre principal, 1º 
andar. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: A chegada ao aeroporto de 
Haneda em Tóquio tem um suplemento 
porque é usado táxi em vez de ônibus. 
Veja a tabela de preços.

DIA 02 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita da cidade 
onde veremos o Santuário Meiji, a Pra-

JAPÃO E COREIA DO SUL
ça do Palácio Imperial (não se entra no 
Palácio), o Templo Senso–Ji e a rua co-
mercial Nakamise. Terminaremos a visi-
ta no bairro de Ginza, famoso por sua 
grande concentração de grandes lojas, 
butiques e restaurantes. Tarde livre e 
retorno ao hotel por conta do cliente 
(o guia indicará como retornar). Hos-
pedagem.

DIA 03 – TÓQUIO – HAKONE – 
TÓQUIO
Café da manhã. Visita ao Parque 
Nacional de Hakone, onde faremos 
um cruzeiro no Lago Ashi, onde pode-
mos desfrutar de vistas maravilhosas. 
Almoço. Em seguida, iremos ao Vale 
Owakunadi, famoso por suas fontes de 
enxofre ativas e fontes termais. Visita 

ao Hakone Open Air Museum. Traslado 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – TÓQUIO – QUIOTO – 
NARA – QUIOTO
Café da manhã. Traslado a estação de 
Tóquio para pegar o trem com destino a 
Quioto (incluído). Na chegada a Quio-
to, um guia em espanhol nos receberá e 
iniciaremos a excursão a Nara, onde ve-
remos o Templo Todai–ji com sua grande 
estátua de Buda e depois visitaremos o 
Parque Nara. De volta a Quioto, visitare-
mos o Santuário Xintoísta Fushimi Inari, 
com milhares de portões "Torii". Após as 
visitas, traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Hoje nosso assistente organiza-
rá um traslado por separado, com uma 
mala por pessoa, do hotel em Tóquio ao 
hotel em Quioto. As malas chegarão na 
tarde do mesmo dia. 

DIA 05 – QUIOTO
Café da manhã. Visita de Quioto 
para conhecer o Templo Tenryu–ji, com 
um belo jardim japonês, a Floresta de 
Bambu Sagano em Arashiyama e o 
Templo dourado Kinkaku–ji. Almoço. 
Continuaremos visitando o Templo de 
Sanjusangendo, com mil estátuas de 
Kannon, Deus da Misericórdia, e pas-
searemos pelas ruas do bairro de Gion, 
o bairro das Gueixas. Retorno ao hotel. 
Tarde livre. Hospedagem. 

DIA 06 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais ou fazer o "tour opcional 
a Hiroshima". Hospedagem.
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• No Japão, este programa é 
realizado em trens, ônibus 
públicos e traslados a pé. 
Recomenda-se que os 
passageiros levem  roupa 
apropriada.

• No Japão, os quartos duplos 
matrimoniais não são 
garantidos, na maioria dos 
casos o quarto TWB (2 camas) 
será confirmado.

• No Japão não há quartos 
triplos, na maioria dos casos 
apenas um quarto duplo com 
uma cama extra pode ser 
oferecido. Por este motivo 
e para o seu conforto, 
recomendamos reservar duplo 
+ single.

• Programa sujeito a possíveis 
modificações devido a 
mudanças inesperadas 
nas companhias aéreas ou 
cancelamentos de voos.

• Nos reservamos o direito de 
reajustar os preços a qualquer 
momento, devido a possíveis 
aumentos de combustível 
aplicados pelas companhias 
aéreas e empresas de 
transporte.

NOTAS IMPORTANTES

Cidade Cat. Primeira
Tóquio New Otani Tokyo Garden Tower, Std TWN (27 m2)
Quioto Kyoto Tokyu, Standard TWN (22 m2)
Seul Aventree Hotel Jongno 4*
Cheongju Grand Plaza Cheongju 4* 
Gyeongju Commodore Hotel 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Voo Osaka/Seul
• Gorjetas (por conta do 

cliente).
• Despesas pessoais como 

bebidas, telefones, 
lavandería...

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O 
Preço Inclui".

• Suplemento obrigatório do 
jantar de gala nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor 
consultar.

O PREÇO NÃO INCLUIDIA 07 – QUIOTO – OSAKA – SEUL
Café da manhã. No horario indica-
do, traslado ao aeroporto de Osaka 
para embarcar em um voo com des-
tino a Seul (não incluído). Na che-
gada ao aeroporto de Incheon, re-
cepção pelo motorista e traslado 
sem guia ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Um dia antes da saída, deve–se 
verificar na recepção o horário do tras-
lado para o aeroporto de Kansai ou 
Itami. Um motorista do MK Skygate 
Shuttle irá buscá–lo. Não há assistên-
cia em espanhol e pode ter que passar 
por outros hotéis para pegar mais clien-
tes. Só é permitido 1 mala por pessoa, 
1.000 JPY (aprox. Usd 9.) será cobrado 
por cada mala extra, mesmo que seja 
pequena. Se não houver lugares dispo-
níveis no MK Skygate Shuttle será uti-
lizado como alternativa  o Bus Airport 
Limousine ou o Trem Express Haruka, 
neste caso será acompanhado por um 
assistente até a  parada do transporte. 
Este serviço só será realizado se o tras-
lado for a partir das 08:00hs. Se o voo 
sair mais cedo, será aplicado um suple-
mento de USD 180.– por pax (NETO) ou 
USD 360 no caso de ser apenas 1 pax.

DIA 08 – SEUL
Após o café da manhã, o dia será 
dedicado à exploração da capital da 
Coreia do Sul, que será feita de metrô. 
Visita ao Palácio Real de Gyeongbok-

gung (fechado às terças–feiras), loca-
lizado ao norte da capital. Este é um 
dos cinco palácios da dinastia Choson 
(Joseon) e inclui o Folk Museum e sua 
coleção da vida tradicional coreana. 
Em seguida, caminhe pela cidade de 
"Hanok" ou Bukchon. Uma área co-
nhecida como “Cidade do Norte”, que 
abriga cerca de 900 casas tradicionais 
coreanas e oferece uma imersão cultu-
ral única nos tempos antigos coreanos. 
À tarde, visita ao Templo Jogyesa, um 
dos mais importantes da cidade, cora-
ção da Ordem Budista Jogyejong que 
pratica a meditação Zen. A tarde termi-
na com um passeio pela rua Insadong 
repleta de lojas e galerias de arte an-
tiga, antes de uma degustação de chá 
em uma casa renomada. Hospedagem. 
Nota: Caso o Palácio Gyeongbokgung 
esteja fechado (terça–feira), visitaremos 
o Palácio Changdeokgung, a segun-
da residência real na cidade declarada 
como Patrimônio Mundial da UNESCO. 
O traslado para este dia será em metrô. 

DIA 09 – SEUL – SUWON – 
CHEONGJU      
Café da manhã. Traslado até Suwon, 
um dos maiores conglomerados indus-
triais da Coreia do Sul, também chama-
do de "Chaebol". Em seguida, visita a 
Fortaleza de Hwaseong, uma das maio-
res estruturas militares do país. À tarde, 
visita ao Museu da Inovação, inaugu-

rado em 2014 por ocasião do 45º ani-
versário da Samsung. Finalmente, con-
tinuação pela estrada para Cheongju. 
Hospedagem.

DIA 10 – CHEONGJU – 
SONGNISAN – HAIENSA – 
GYEONGJU  
Café da manhã. Saída por estrada 
para o Parque Nacional Songnisan. Vi-
sita ao templo Beopjusa, construído 
no século VI com uma impressionante 
estátua de Buda de bronze de 33m, um 
pagode de madeira de 5 níveis e uma 
enorme panela de aço, que já foi usa-
da para alimentar até 3.000 monges. 
À tarde, traslado ao templo Haiensa 
localizado no Parque Nacional Gaya. 
Em seguida, traslado por estrada para 
Gyeongju, a capital espiritual e cultural 
da Coreia. Hospedagem.

DIA 11 – GYEONGJU – SEUL
Após o café da manhã, visita do Tem-
plo Bulguksa (UNESCO) e da Caverna 
Seokguram (UNESCO). À tarde, passeio 
pelo Parque dos Túmulos com 23 tú-
mulos soberanos do Reino Shilla e suas 
famílias, e visita ao túmulo do "Cavalo 
Celestial". Parada no antigo observató-
rio do Extremo Oriente, Torre Cheomse-
ongdae construída em 634. Finalmente, 
saída em trem KTX de volta a Seul (in-
cluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 12 – SEUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e dia livre. No horario 
indicado, traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.
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• Dependendo do horário de 
chegada do voo a Tóquio, não 
haverá ônibus Airport Limousine 
direto para o hotel. Nesse caso, 
deverá pegar um ônibus até 
a estação  de Tóquio ou até o 
terminal de ônibus, de onde 
pegará um táxi.

• No Japão, este programa é 
realizado em trens, ônibus 
públicos e traslados a pé. 
Recomenda-se que os 
passageiros levem  roupa 
apropriada.

• No Japão, os quartos duplos 
matrimoniais não são 
garantidos, na maioria dos casos 
o quarto TWB (2 camas) será 
confirmado.

• No Japão não há quartos triplos, 
na maioria dos casos apenas 
um quarto duplo com uma 
cama extra pode ser oferecido. 
Por este motivo e para o seu 
conforto, recomendamos 
reservar duplo + single.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

KUALA-LUMPUR

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

2023
Abr:  04  11   18   25
Mai:  09  16   23   30
Jun:  06  13   20   27
Jul:  04  11   18   25
Ago:  01  15   22   29
Set:  05  12   19   26
Out:  03  10   17   24   31
Nov:  07  14   21   28
Dez:  05  19
2024
Jan:  23
Fev:  06  20
Mar:  05  12   19   26
Temporada Extra / Alta 
Temporada / Média Temporada / 
Baixa Temporada

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Em duplo Sup. Single Em duplo Sup. Single

Temporada Baixa 4.675 1.550 4.755 1.645
Temporada Média 4.790 1.665 4.870 1.790
Temporada Alta 5.030 1.780 5.110 1.820
Temporada Extra 5.195 1.895 5.270 1.925
Supl. Exc. Hiroshima (opcional) 660
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) 85

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 3281 

13 dias
A PARTIR DE

4.675$

DIA 01 – TÓQUIO
Chegada ao aeroporto de Narita. Recep-
ção no aeroporto por um assistente em 
espanhol, que o ajudará a pegar o "ôni-
bus do aeroporto" e traslado ao hotel 
em serviço regular compartilhado e sem 
assistência. No hotel há um balcão ex-
clusivo com um guia que fala espanhol 
das 14:00hs às 20:00hs no "Entrance 
Lounge" da torre principal, 1º andar. 
Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: A chegada ao aeroporto de 
Haneda em Tóquio tem um suplemento 
porque é usado táxi em vez de ônibus. 
Veja a tabela de preços.

DIA 02 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Santuário Meiji, a Praça do 
Palácio Imperial (não se entra no Palá-
cio), o Templo Senso-Ji e a rua comer-
cial Nakamise. Terminaremos a visita no 
bairro de Ginza, famoso por sua grande 
concentração de grandes lojas, butiques 
e restaurantes. Tarde livre e retorno ao 

JAPÃO, KUALA LUMPUR E 
SINGAPURA

hotel por conta do cliente (o guia indi-
cará como retornar). Hospedagem.

DIA 03 – TÓQUIO  – 
HAKONE  – TÓQUIO
Café da manhã. Visita ao Parque 
Nacional de Hakone, onde faremos um 
cruzeiro no Lago Ashi, onde podemos 
desfrutar de vistas maravilhosas. Almo-
ço. Em seguida, iremos ao Vale Owaku-
nadi, famoso por suas fontes de enxofre 
ativas e fontes termais. Visita ao Hako-
ne Open Air Museum. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 04  – TÓQUIO – QUIOTO – 
NARA – QUIOTO
Café da manhã. Traslado a estação de 
Tóquio para pegar o trem com destino a 
Quioto (incluído). Na chegada a Quio-
to, um guia em espanhol nos receberá e 
iniciaremos a excursão a Nara, onde ve-
remos o Templo Todai-ji com sua grande 
estátua de Buda e depois visitaremos o 
Parque Nara. De volta a Quioto, visitare-

mos o Santuário Xintoísta Fushimi Inari, 
com milhares de portões "Torii". Após as 
visitas, traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Hoje nosso assistente organiza-
rá um traslado por separado, com uma 
mala por pessoa, do hotel em Tóquio 
ao hotel em Quioto. As malas chegarão 
na tarde do mesmo dia. 

DIA 05 – QUIOTO
Café da manhã. Visita de Quioto para 
conhecer o Templo Tenryu-ji, com um 
belo jardim japonês, a Floresta de Bambu 
Sagano em Arashiyama e o Templo dou-
rado Kinkaku-ji. Almoço. Continuaremos 
visitando o Templo de Sanjusangendo, 
com mil estátuas de Kannon, Deus da 
Misericórdia, e passearemos pelas ruas do 
bairro de Gion, o bairro das Gueixas. Re-
torno ao hotel. Tarde livre. Hospedagem. 

DIA 06 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais ou fazer o "tour opcional 
a Hiroshima". Hospedagem.

INCLUIDOS
VOOS
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• Gorjetas (por conta do 
cliente).

• Despesas pessoais como 
bebidas, telefones, 
lavandería...

• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

• Suplemento obrigatório do 
jantar de gala nos dias 24 e 
31 de dezembro. Por favor 
consultar.

JAPÃO
• Estadia de 6 noites nos hotéis 

indicados.
• 6 cafés da manhã e 2 

almoços.
• Visitas com guias em 

espanhol (exceto traslados 
aeroporto-hotel que são 
realizados em serviço regular 
e sem assistência).

• Transporte da equipagem por 
separado de Tóquio a Quioto 
no dia 4.

• Bilhete de trem-bala 
"Nozomi" em classe turística 
de Tóquio a Quioto.

• Voo Osaka / Kuala Lumpur.
• Seguro de viagem.

KUALA LUMPUR
• Estadia de 3 noites em regime 

de hospedagem e café da 
manhã nos hotéis indicados.

• Passeio de meio dia pela 
cidade com guia em 
espanhol.

• Visita de dia inteiro a Malaca 
com guia em espanhol e com 
almoço.

• Traslados indicados.
• Voo Kuala Lumpur / 

Singapura.
• Seguro de viagem

SINGAPURA
• Estadia de 3 noites em regime 

de hospedagem e café da 
manhã nos hotéis indicados.

• Visita de meio dia da cidade 
+ Sands Sky Park com guia 
em espanhol.

• Traslados indicados.
• Seguro de viagem.

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Tóquio New Otani – Garden Tower (Standar TWIN)
Quioto Kyoto Tokyu, Standard TWN (24 m2)
Kuala Lumpur Ibis Kuala Lumpur City Centre 4* Melia Hotel 4*sup
Singapura Grand Copthorne Waterfront 5*

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

DIA 07 – QUIOTO – OSAKA – 
KUALA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto de Osaka para embarcar em um 
voo com destino a Kuala Lumpur (in-
cluído). Chegada em Kuala Lumpur 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Um dia antes da saída, deve-
-se verificar na recepção o horário do 
traslado para o aeroporto de Kansai 
ou Itami. Um motorista do MK Skygate 
Shuttle irá buscá-lo. Não há assistên-
cia em espanhol e pode ter que pas-
sar por outros hotéis para pegar mais 
clientes. Só é permitido 1 mala por 
pessoa, 1.000 JPY (aprox. Usd 9.) será 
cobrado por cada mala extra, mesmo 
que seja pequena. Se não houver luga-
res disponíveis no MK Skygate Shuttle 
será utilizado como alternativa  o Bus 
Airport Limousine ou o Trem Express 
Haruka, neste caso será acompanha-
do por um assistente até a  parada 
do transporte. Este serviço só será re-
alizado se o traslado for a partir das 
08:00hs. Se o voo sair mais cedo, será 
aplicado um suplemento de USD 180.- 
por pax (NETO) ou USD 360 no caso de 
ser apenas 1 pax.

DIA 08 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Encontro com o guia 
no saguão do hotel às 09:00hs para uma 
visita de meio dia da cidade incluindo: 

O Palácio do Rei e a Mesquita Nacional 
(fechada às sextas-feiras). Faremos uma 
parada para tirar foto das Petronas Twin 
Towers. Também veremos o Tugu Nagara 
ou Memorial de Guerra, onde são home-
nageados os que faleceram na guerra. 
Passaremos pela antiga estação de trem, 
onde iremos para a Praça Merdeka, onde 
poderá admirar o Tribunal Federal de 
estilo mourisco e o Clube de Críquete 
de estilo Tudor. Também visitaremos o 
Templo Tean Hou (caso estiver fechado, 
visita ao Museu Nacional). Resto do dia 
livre. Hospedagem. 
Nota: A Mesquita Nacional não pode 
ser visitada na sexta-feira. Se o Templo 
Tean Hou estiver fechado ao público 
para cerimônias privadas ou adoração 
especial, esta parada será substituí-
da por uma visita ao Museu Nacional 
(Muzium Negara). 

DIA 09 – KUALA LUMPUR 
Café da manhã. Encontro com o guia 
no saguão do hotel às 09:00hs para uma 
visita de dia inteiro a Malaca, que 
durante 400 anos foi colonizada por 
portugueses, holandeses, ingleses e de-
pois ocupada pelos japoneses durante a 
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos 
a Praça Stadthuys holandesa, a Igreja de 
Cristo, a Torre do Relógio e a Fonte da 
Rainha Vitória. Em seguida, passaremos 
pela "Porta de Santiago" o antigo por-

tão da fortaleza portuguesa. Também 
veremos o templo chinês mais antigo 
da Malásia, o Cheng Hou Teng. Almo-
ço. Tempo livre na famosa Jonker Street, 
onde podemos apreciar seus bazares e 
antiquários. Retorno a Kuala Lumpur. 
Hospedagem.

DIA 10 – KUALA LUMPUR – 
SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Singapura. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 11 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Bairro Cívico, Pandang, Clube 
de Críquete, a histórica Casa do Parla-
mento, a Suprema Corte e a Prefeitura. 
A continuação, parada no Parque Mer-
lion com as impressionantes vistas de 
Marina Bay. Também visitaremos ao 
Templo Thian Hock Keng, um dos tem-
plos mais antigos da Singapura.  Breve 
passeio pela Chinatown. Terminaremos 
com uma visita ao Sands Sky Park, uma 
impressionante maravilha da engenha-
ria. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 12 – SINGAPURA 
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 13 – SINGAPURA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e dia livre. No horario 
indicado, traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.
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BALI

• Dependendo do horário de 
chegada do voo a Tóquio, 
não haverá ônibus Airport 
Limousine direto para o hotel. 
Nesse caso, deverá pegar um 
ônibus até a estação  de Tóquio 
ou até o terminal de ônibus, de 
onde pegará um táxi.

• No Japão, este programa é 
realizado em trens, ônibus 
públicos e traslados a pé. 
Recomenda-se que os 
passageiros levem  roupa 
apropriada.

• No Japão, os quartos duplos 
matrimoniais não são 
garantidos, na maioria dos 
casos o quarto TWB (2 camas) 
será confirmado.

• No Japão não há quartos 
triplos, na maioria dos 
casos apenas um quarto 
duplo com uma cama extra 
pode ser oferecido. Por este 
motivo e para o seu conforto, 
recomendamos reservar 
duplo + single.

• O preço dos voos internos pode 
aumentar sem aviso prévio e o 
preço final será informado na 
confirmação da reserva.

NOTAS IMPORTANTES

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Em duplo Sup. Single Em duplo Sup. Single

Temporada Baixa 6.265 2.250 7.090 2.420
Temporada Média 6.380 2.365 7.235 2.565 
Temporada Alta 6.395 2.410 7.295 2.635
Temporada Extra 6.560 2.525 7.515 2.780
Supl. Exc. Hirosima (opcional) 660
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) 85

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

DATAS DE INÍCIO

2023
Abr:  04  11  18  25
Mai: 09  16  23  30
Jun:  06  13  20  27
Jul:  04  11  18  25
Ago:  01  15  22  29
Set:  05  12  19  26
Out:  03  10  17  24  31
Nov:  07  14  21  28
Dez:  05  19
2024
Jan:  23
Fev:  06  20
Mar:  05  12  19  26
Temporada Extra / Alta 
Temporada / Média Temporada / 
Baixa Temporada

R E F. C 3281 

19 dias
A PARTIR DE

6.265$

DIA 01 – TÓQUIO
Chegada ao aeroporto de Narita. Recep-
ção no aeroporto por um assistente em 
espanhol, que o ajudará a pegar o "ôni-
bus do aeroporto" e traslado ao hotel 
em serviço regular compartilhado e sem 
assistência. No hotel há um balcão exclu-
sivo com um guia que fala espanhol das 
14:00hs às 20:00hs no "Entrance Lounge" 
da torre principal, 1º andar. Resto do dia 
livre. Hospedagem. 
Nota: A chegada ao aeroporto de Hane-
da em Tóquio tem um suplemento por-
que é usado táxi em vez de ônibus. Veja a 
tabela de preços.

DIA 02 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Santuário Meiji, a Praça do 
Palácio Imperial (não se entra no Palá-
cio), o Templo Senso–Ji e a rua comer-
cial Nakamise. Terminaremos a visita no 
bairro de Ginza, famoso por sua grande 
concentração de grandes lojas, buti-
ques e restaurantes. Tarde livre e retor-
no ao hotel por conta do cliente (o guia 
indicará como retornar). Hospedagem.

JAPÃO, KUALA LUMPUR, 
SINGAPURA E BALI

DIA 03 – TÓQUIO – 
HAKONE – TÓQUIO
Café da manhã. Visita ao Parque Nacio-
nal de Hakone, onde faremos um cruzei-
ro no Lago Ashi, onde podemos desfrutar 
de vistas maravilhosas. Almoço. Em se-
guida, iremos ao Vale Owakunadi, famoso 
por suas fontes de enxofre ativas e fontes 
termais. Visita ao Hakone Open Air Mu-
seum. Traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – TÓQUIO – 
KIOTO – NARA – QUIOTO
Café da manhã. Traslado a estação de 
Tóquio para pegar o trem com destino a 
Quioto (incluído). Na chegada a Quioto, 
um guia em espanhol nos receberá e ini-
ciaremos a excursão a Nara, onde vere-
mos o Templo Todai–ji com sua grande 
estátua de Buda e depois visitaremos o 
Parque Nara. De volta a Quioto, visitare-
mos o Santuário Xintoísta Fushimi Inari, 
com milhares de portões "Torii". Após as 
visitas, traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Hoje nosso assistente organiza-
rá um traslado por separado, com uma 
mala por pessoa, do hotel em Tóquio ao 

hotel em Quioto. As malas chegarão na 
tarde do mesmo dia. 

DIA 05 – QUIOTO
Café da manhã. Visita de Quioto para 
conhecer o Templo Tenryu–ji, com um 
belo jardim japonês, a Floresta de Bambu 
Sagano em Arashiyama e o Templo dou-
rado Kinkaku–ji. Almoço. Continuaremos 
visitando o Templo de Sanjusangendo, 
com mil estátuas de Kannon, Deus da 
Misericórdia, e passearemos pelas ruas do 
bairro de Gion, o bairro das Gueixas. Re-
torno ao hotel. Tarde livre. Hospedagem. 

DIA 06 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para atividades 
pessoais ou fazer o "tour opcional a Hi-
roshima". Hospedagem.

DIA 07 – QUIOTO – 
OSAKA – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Osaka para embarcar em um voo 
com destino a Kuala Lumpur (incluído). 
Chegada em Kuala Lumpur e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

INCLUIDOS
VOOS
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TOKIO

JAPÃO
• Estadia de 6 noites nos hotéis 

indicados.
• 6 cafés da manhã e 2 

almoços.
• Visitas com guias em 

espanhol (exceto traslados 
aeroporto-hotel que são 
realizados em serviço regular 
e sem assistência).

• Transporte da equipagem por 
separado de Tóquio a Quioto 
no dia 4.

• Bilhete de trem-bala 
"Nozomi" em classe turística 
de Tóquio a Quioto.

• Voo Osaka / Kuala Lumpur.
• Seguro de viagem.

KUALA LUMPUR
• Estadia de 3 noites em regime 

de hospedagem e café da 
manhã nos hotéis indicados.

• Passeio de meio dia pela 
cidade com guia em 
espanhol.

• Visita de dia inteiro a Malaca 
com guia em espanhol 
e com almoço.

• Traslados indicados.
• Voo Kuala Lumpur / 

Singapura.
• Seguro de viagem.

SINGAPURA
• Estadia de 3 noites em regime 

de hospedagem e café da 
manhã nos hotéis indicados.

• Visita de meio dia da cidade 
+ Sands Sky Park com guia 
em espanhol.

• Traslados indicados.
• Vuelo Singapura / Denpansar 

(Bali)
• Seguro de viagem

BALI
• Estadia de 6 noites em regime 

de hospedagem e café da 
manhã nos hotéis indicados.

• Visitas mencionadas no 
roteiro.

• Traslados indicados.
• Ingressos aos lugares 

mencionados.
• Seguro de viagem.

• Gorjetas (por conta do cliente).
• Despesas pessoais como bebidas, 

telefones, lavandería...
• Vistos.
• Taxas de entrada e saída de Bali 

(Pagamento direto).
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço 
Inclui".

• Suplemento obrigatório do 
jantar de gala nos dias 24 e 31 de 
dezembro. Por favor consultar

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.
Tóquio New Otani – Garden Tower (Standar TWIN)
Quioto Kyoto Tokyu, Standard TWN (24 m2)
Kuala Lumpur Ibis Kuala Lumpur City Centre 4* Melia Hotel 5*
Singapura Grand Copthorne Waterfront 5*
Nusa Dua Sadara 4* Holiday Inn Benoa 5*
Lovina Puri Bagus Lovina 4*
Candidasa Rama Candidasa 4* Alila Manggis 5*
Ubud Green Field 4* Kamandalu 5*Lux
Bali Holiday Inn Benoa 5* Ayodya Resort 5*

O PREÇO NÃO INCLUI

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Nota: Um dia antes da saída, deve–se 
verificar na recepção o horário do trasla-
do para o aeroporto de Kansai ou Itami. 
Um motorista do MK Skygate Shuttle irá 
buscá–lo. Não há assistência em espa-
nhol e pode ter que passar por outros ho-
téis para pegar mais clientes. Só é permi-
tido 1 mala por pessoa, 1.000 JPY (aprox. 
Usd 9.) será cobrado por cada mala extra, 
mesmo que seja pequena. Se não hou-
ver lugares disponíveis no MK Skygate 
Shuttle será utilizado como alternativa o 
Bus Airport Limousine ou o Trem Express 
Haruka, neste caso será acompanha-
do por um assistente até a  parada do 
transporte. Este serviço só será realizado 
se o traslado for a partir das 08:00hs. Se 
o voo sair mais cedo, será aplicado um 
suplemento de USD 180.– por pax (NETO) 
ou USD 360 no caso de ser apenas 1 pax.

DIA 08 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Encontro com o guia 
no saguão do hotel às 09:00hs para uma 
visita de meio dia da cidade incluindo: 
O Palácio do Rei e a Mesquita Nacional 
(fechada às sextas–feiras). Faremos uma 
parada para tirar foto das Petronas Twin 
Towers. Também veremos o Tugu Nagara 
ou Memorial de Guerra, onde são home-
nageados os que faleceram na guerra. Pas-
saremos pela antiga estação de trem, onde 
iremos para a Praça Merdeka, onde poderá 
admirar o Tribunal Federal de estilo mou-
risco e o Clube de Críquete de estilo Tudor. 
Também visitaremos o Templo Tean Hou 
(caso estiver fechado, visita ao Museu Na-
cional). Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: A Mesquita Nacional não pode ser 
visitada na sexta–feira. Se o Templo Tean 
Hou estiver fechado ao público para ce-
rimônias privadas ou adoração especial, 
esta parada será substituída por uma 
visita ao Museu Nacional (Muzium Ne-
gara). 

DIA 09 – KUALA LUMPUR 
Café da manhã. Encontro com o guia no 
saguão do hotel às 09:00hs para uma vi-
sita de dia inteiro a Malaca, que durante 
400 anos foi colonizada por portugueses, 
holandeses, ingleses e depois ocupa-
da pelos japoneses durante a Segunda 

Guerra Mundial. Visitaremos a Praça 
Stadthuys holandesa, a Igreja de Cristo, a 
Torre do Relógio e a Fonte da Rainha Vi-
tória. Em seguida, passaremos pela "Porta 
de Santiago" o antigo portão da fortaleza 
portuguesa. Também veremos o templo 
chinês mais antigo da Malásia, o Cheng 
Hou Teng. Almoço. Tempo livre na famo-
sa Jonker Street, onde podemos apreciar 
seus bazares e antiquários. Retorno a 
Kuala Lumpur. Hospedagem.

DIA 10 – KUALA LUMPUR – 
SINGAPURA  
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Singapura. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 11 – SINGAPURA  
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Bairro Cívico, Pandang, Clube 
de Críquete, a histórica Casa do Parla-
mento, a Suprema Corte e a Prefeitura. 
A continuação, parada no Parque Merlion 
com as impressionantes vistas de Mari-
na Bay. Também visitaremos ao Templo 
Thian Hock Keng, um dos templos mais 
antigos da Singapura. Breve passeio pela 
Chinatown. Terminaremos com uma visi-
ta ao Sands Sky Park, uma impressionan-
te maravilha da engenharia. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 12 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 13 – SINGAPURA – 
BALI (NUSA DUA)
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo (incluído) 
com destino a Bali. Chegada ao aeroporto 
de Denpasar em Bali e traslado ao hotel 
na zona de Nusa Dua. Hospedagem.

DIA 14 – NUSA DUA – 
BEDUGUL – LOVINA 
Café da manhã. Saída para o norte da 
ilha, visitando a cidade de Bedugul, o 
lago Beratan e o mercado local de frutas 
e flores. Também visitaremos o Templo 
de Ulundanu. Continuação para Lovina 

Beach visitando uma cachoeira no ca-
minho. Hospedagem.

DIA 15 – LOVINA – 
KINTAMANI – CANDIDASA 
Café da manhã. Saída de manhã cedo 
ao Templo Beji em Sangsit, famoso por 
seus relevos de arenito rosa. Continuação 
até Kintamani, aos pés do Monte Batur. 
Visita a Besakih, um complexo de mais 
de 30 templos localizados nas encostas 
do vulcão Cunung Agung. Chegada a 
Candidasa.  Hospedagem. 

DIA 16 – CANDIDASA – UBUD  
Café da manhã. Saída para Kusamba, 
uma colorida cidade costeira. Continu-
ação até Kerta Gosa e visita do antigo 
Tribunal de Justiça e Klungkung. Por fim, 
chegada a Ubud, principal centro da co-
lônia artística de Bali. Hospedagem.

DIA 17 – UBUD – PRAIAS DE BALI  
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos as cidades de Celuk: um impor-
tante centro artesanal de joias de ouro 
e prata e Mas: uma cidade dedicada 
principalmente à produção de escultu-
ras nobres em madeira. À tarde, visita a 
floresta dos macacos Alas Kedaton e ao 
complexo do templo Mengwi e o templo 
Tanah Lot. Finalmente, chegada ao hotel 
na praia de Bali. Hospedagem.

DIA 18 – PRAIAS DE BALI  
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes para desfrutar das maravi-
lhosas praias. Hospedagem.

DIA 19 – PRAIAS DE BALI – 
DENPASAR – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o hora-
rio do traslado ao aeroporto de Denpa-
sar. Fim dos nossos serviços.



ÍNDIA

MALDIVAS

98  l  EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024

DIA 01 – DELHI 
Chegada no Aeroporto Internacional 
de Nova Delhi e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 
 
DIA 02 – DELHI – SHAHPURA – 
JAIPUR 
Café da manhã. Saída para Jaipur. 
Almoço no caminho no impressionan-
te Palácio Shahpura, decorado com 
pinturas murais de 300 anos. Conti-
nuação a Jaipur, capital do estado de 
Rajasthan. À tarde, assistiremos à ce-
rimônia Aarti no templo Birla. Jantar 
e hospedagem.
 
DIA 03 – JAIPUR 
Café da manhã. Visita do Forte 
Amber. Este complexo palaciano im-
põe–se na cima de uma colina à qual 
subiremos nas costas de um elefante 
(cota restrita) ou em jipes. Almoço em 
um restaurante local. À tarde, visita-
remos o Palácio da Cidade, o incrível 
Jantar Mantar, um Observatório onde 
poderemos verificar a precisão dos 
instrumentos construídos no século 
XVIII. Poderemos contemplar a espe-
tacular fachada do Palácio dos Ven-
tos, que se tornou um emblema da ci-

dade. A seguir, visita panorâmica do 
Albert Hall, o museu mais antigo do 
estado e um bom exemplo da arqui-
tetura indo–sarracena. Tempo livre no 
famoso mercado local “Bazaar Bapu”. 
Jantar e hospedagem.

ÍNDIA E MALDIVAS
DIA 04 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA 
Café da manhã. Saída em direção a 
Agra, visitando no caminho Abhane-
ri e seus monumentos medievais dos 
Rajputs como o poço Chand Baori. 

• É necessário visto para 
entrar na Índia. Verifique os 
procedimentos para obtê-lo 
em seus países.

• Passaporte com validez 
mínima de 6 meses.

• Devido às constantes 
variações de preços 
que ocorrem nos hotéis 
nas Maldivas, os preços 
apresentados podem variar.  

DATAS DE INÍCIO

Diárias  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

NOTAS IMPORTANTES

• Upgrade para habitação 
superior à chegada ao 
primeiro hotel ou sempre 
que seja possível, e sempre 
sujeito a disponibilidade. 

• Detalhe na habitação à 
sua chegada.

ESPECIAL 
RECÉM-CASADOS: 

R E F.: C 3331

11 dias
A PARTIR DE

3.440$
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Almoço em um restaurante local. 
Continuação pela estrada para visitar 
a cidade abandonada de Fatehpur Si-
kri. Continuação para Agra. Jantar e 
hospedagem.
 
DIA 05 – AGRA 
Café da manhã. Na hora indicada, sa-
ída para visitar o Taj Mahal, conside-
rada uma das 7 maravilhas do mundo 
moderno. A viagem de ida e volta do 
estacionamento será feita por ônibus 
elétrico. Em seguida, visitaremos o 
Forte de Agra, um complexo amura-
lhado que abriga palácios e edifícios 
senhoriais com estilos arquitetônicos 
que variam desde a complexidade do 
que foi construído por Akbar até a 
simplicidade do que foi construído por 

seu neto Shah Jahan. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, visitaremos 
o ASRAM de Madre Teresa. Jantar e 
hospedagem.
 
DIA 06 – AGRA – DELHI 
Café da manhã. Saída para Delhi. Na 
chegada, faremos uma visita combi-
nada à antiga e nova Delhi, come-
çando com uma visita à mesquita 
“Jama Masjid”, a maior da Índia. Em 
seguida, faremos um passeio de ri-
quixá pelos bazares Chandni Chowk. 
A seguir, visita panorâmica do forte 
vermelho. Também visitaremos o me-
morial Mahatma Gandhi e o templo 
Sikh. Almoço em um restaurante lo-
cal. Continuaremos por Nova Delhi, 
com visita panorâmica da casa pre-

sidencial, Parlamento e Porta da Índia. 
Também visitaremos o Qutub Minar, 
declarado Patrimônio da Humanida-
de em 1993. Tarde livre para explorar 
o mercado de Connaught. Jantar de 
despedida. Hospedagem.

DIA 07 – DELHI – MALDIVAS
Café da manhã. No horario previsto, 
traslado ao aeroporto para embarcar em 
um voo com destino a Malé (não inclui-
do). Chegada e traslado ao hotel. Regi-
me de tudo incluído. Hospedagem.

DIAS 08 AO 10 – MALDIVAS
Dias livres à disposição dos clientes. Re-
gime de tudo incluído. Hospedagem.

DIA 11 – MALDIVAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Delhi  Park Plaza CBD Shadara 4* The Leela Ambience Convention 5* 

Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre 4*Sup  

Agra Crystal Sarovar Premiere 5* Crystal Sarovar Premiere 5* (Hab. Vista Taj Mahal) 

Delhi  Lemon Tree Aerocity 4* (Aeropuerto) Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto) 

Maldivas Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES

 Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Primeira Cat.Primeira Sup.

Em duplo Em duplo

01-15/Abr 3.740 4.055

16/Abr-20/Set 3.440 3.620

21/Set-31/Mar 3.930 4.245

*Preços não são válidos de 19/Dez/2023 a 05/Jan/2024 nem no periodo da Feria Pushkar (20-27/Nov/23). Favor consultar.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

• Vistos.
• Voo Delhi/Malé.
• Despesas pessoais, gorjetas.
• Bebidas nas refeições incluídas 

em Índia.
• Visitas e excursões não 

especificadas no roteiro.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

ÍNDIA
• 6 noites de pensão completa 

em hotéis e restaurantes locais 
desde o café da manhã no 2º dia 
até o café da manhã no 7º dia.

• Assistência em espanhol na 
chegada ao aeroporto de Delhi.

• Traslados e visitas de acordo 
com o programa em veículo 
com ar condicionado.

• Guia acompanhante em 
espanhol durante todo o 
circuito.

• Cerimônia Aarti no Templo Birla 
em Jaipur.

• Subida em elefante ou jipe 
desde o estacionamento até a 
entrada do Forte AMBER.

• Ônibus elétrico do 
estacionamento até a entrada 
de Fatehpur Sikri e no Taj Mahal.

• Passeio de riquixá em Delhi.
• Entradas nos monumentos 

descritos no roteiro.
• 2 garrafas de água mineral 

diariamente por pessoa.
• Seguro de viagem.

MALDIVAS: 
• Traslados de chegada e saída em 

hidroavião.
• 4 noites em regime de tudo 

incluído no hotel.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI
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DIA 01 – SINGAPURA
Chegada e traslado ao hotel. Hospe-
dagem. (habitações disponíveis a partir 
das 14:00hs). 

DIA 02 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade 
onde veremos o Bairro Cívico, Pan-
dang, Clube de Críquete, a histórica 
Casa do Parlamento, a Suprema Corte 
e a Prefeitura. A continuação, faremos 
uma parada no Parque Merlion, para 
desfrutar das impressionantes vistas 
de Marina Bay. No Parque Merlion en-
contraremos uma criatura mitológica 
que é metade leão e metade peixe.  Vi-
sitaremos o Templo Thian Hock Keng, 
um dos templos budistas mais antigos 
de Singapura. Faremos um passeio 
a pé por Chinatown e terminaremos 
com uma Visita ao Sands Sky Park, 
uma impressionante maravilha da en-
genharia. Hospedagem.

DIA 03 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

SINGAPURA, 
BANGKOK E MALDIVAS

DATAS DE INÍCIO

Diárias  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

• Upgrade para habitação 
superior à chegada ao 
primeiro hotel ou sempre 
que seja possível, e sempre 
sujeito a disponibilidade. 

• Detalhe na habitação à 
sua chegada.

ESPECIAL 
RECÉM-CASADOS: 

R E F.: C 3333

11 dias
A PARTIR DE

4.135$
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DIA 04 – SINGAPURA – BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo (não inclu-
ído) a Bangkok. Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem. 

DIAS 05 E 06 – BANGKOK
Café da manhã diario. Dias livres na 
cidade. Hospedagem. No destino, será 
informado sobre o dia exato da “Visi-
ta da cidade e seus templos com o 
Grande Palácio”: No horário indicado, 
após o Café da manhã, saída do hotel 
para percorrer as principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado 
bairro de Chinatown e seguindo o curso 

do rio Chao Praya até chegar ao centro 
histórico da cidade. Visita ao Templo 
de Wat Pho que abriga um dos maiores 
Budas reclinados do mundo, o Wat Ben-
jamabophit conhecido como “Templo de 
Mármore” e o impressionante complexo 
do Grande Palácio, símbolo da cidade e 
antiga residência oficial do Rei da Tai-
lândia entre os séculos XVIII e meados 
do século XX, uma das mais belas do 
mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante 
a Visita ao Grande Palácio, está incluída 
a Visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 

toda a Tailândia. De volta ao hotel, Visita 
a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a Visita ao Grande Palácio, 
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.   

DIA 07 – BANGKOK – MALDIVAS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino 
a Malé (não incluido). Chegada e tras-
lado ao hotel. Regime de tudo inclu-
ído. Hospedagem.

DIAS 08 AO 10 –MALDIVAS
Dias livres à disposição dos clientes. Re-
gime de tudo incluído. Hospedagem.

DIA 11 – MALDIVAS – CIDADE DE 
ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

Cidade Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Singapura Grand Copthorne Waterfront 5*

Bangkok Holiday Inn 4* Pullman G Bangkok 5*

Maldivas Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES

 Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Primeira Cat.Primeira Sup.

Em duplo Em duplo

01/Abr-31/Out 4.135 4.280

01/Nov-31/Mar 4.330 4.500

PREÇOS POR PESSOA EM USD

• Jantares de gala nas noites de 
24 e 31/Dez. Preços On Request. 
Por favor consultar.

• Vistos.
• Voos Singapura / Bangkok + 

Bangkok / Malé.
• Despesas pessoais, gorjetas.
• Bebidas nas refeições incluídas 

em Singapura e Bangkok.
• Visitas e excursões não 

especificadas no roteiro.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

SINGAPUR:
• 3 noites em regime de 

hospedagem e café da manhã.
• Traslados de chegada e saída 

privativos em espanhol.
• Visita da cidade, incluindo 

Sands Sky Park com guia em 
espanhol.

• Seguro de viagem.

BANGKOK: 
• 3 noites em regime de 

hospedagem e café da manhã.
• Traslados de chegada e saída.
• Visita da cidade e templos 

com guia em espanhol. 
• Seguro de viagem.

MALDIVAS: 
• Traslados de chegada e saída 

em hidroavião.
• 4 noites em regime de tudo 

incluído no hotel.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI
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DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã diario. Dias livres na ci-
dade. Hospedagem. No destino, será in-
formado sobre o dia exato da “Visita da 
cidade e seus templos com o Grande 
Palácio”: No horário indicado, após o café 
da manhã, saída do hotel para percorrer as 
principais avenidas de Bangkok, atraves-
sando o movimentado bairro de China-
town e seguindo o curso do rio Chao Praya 
até chegar ao centro histórico da cidade. 
Visita ao Templo de Wat Pho que abriga 
um dos maiores Budas reclinados do mun-
do, o Wat Benjamabophit conhecido como 
“Templo de Mármore” e o impressionante 
complexo do Grande Palácio, símbolo da 
cidade e antiga residência oficial do Rei 
da Tailândia entre os séculos XVIII e me-
ados do século XX, uma das mais belas 
do mundo por sua decoração requintada 
que mistura o estilo tradicional tailandês 
com influências renascentistas. Durante 
a visita ao Grande Palácio, está incluída 
a visita ao Wat Phra Kaew ou Templo do 
Buda de Esmeralda, o mais importante de 
toda a Tailândia. De volta ao hotel, visi-
ta a fábrica estadual de pedras preciosas. 
Nota: Para a visita ao Grande Palácio, 

TAILÂNDIA E MALDIVAS
deverá usar calças até o tornozelo, ca-
misa/camiseta de manga comprida ou 
até o cotovelo.   

DIA 04 – BANGKOK –
KHANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Saída de manhã cedo, 
com destino à província de Kancha-
naburi, conhecida pela sua famosa ponte 
sobre o rio Kwai e por ter sido palco de 
alguns acontecimentos vividos durante 
o período da Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos o cemitério, onde estão 
os presos que perderam a vida durante a 
construção da ponte, e o Museu da Guerra. 
Faremos um passeio de barco pelo rio 
Kwai até a ponte e teremos tempo livre 
para atravessá–la a pé e passear. Conti-
nuação para o incomum trecho ferroviá-
rio conhecido como “Hellfire Pass”, uma 
passagem construída em tempo recorde 
por prisioneiros de guerra aliados (princi-
palmente britânicos e australianos) entre 
1942 e 1943. Almoço. No final, traslado 
ao hotel e tempo livre para desfrutar da 
privilegiada localização e arredores do 
hotel. Hospedagem.

DIA 05 – KANCHANABURI (RIO 
KWAI) – AYUTTHAYA – ANG 
THONG – PHITSANULOK 
Café da manhã. Nossa primeira visita do 
dia será em Ayutthaya, a antiga capital 

do Reino do Sião e centro arqueológico 
por excelência do país. Visitaremos seu 
complexo arqueológico de grande inte-
resse histórico e declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Ayutthaya é 
um exemplo remanescente da importância 
e riqueza patrimonial deste país. Almoço. 
Em seguida, iremos para a cidade de Ang 
Thong onde visitaremos o templo Wat 
Muang, onde veremos a figura do maior 
Buda sentado da Tailândia e o nono maior 
do mundo com quase 100 metros de al-
tura. Saída para Phitsanulok, localizada 
no coração da Tailândia e considerada um 
dos mais importantes centros de peregri-
nação budista do país. Durante o percurso 
iremos presenciar a mudança da paisagem, 
tornando–se cada vez mais frondosa e ver-
dejante, avançando já pelas zonas de selva 
do norte do país. Chegada e hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
No início da manhã, para quem de-
sejar, sairemos para os arredores do 
hotel para fazer uma oferenda aos 
monges e vivenciar de perto um dos 
rituais mais importantes da cultura 
budista. Café da manhã e saída para 
a cidade de Sukhotai. A visita estrela 
de hoje é o seu Parque Arqueológi-
co, declarado Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO pela sua incrível 
beleza e mostra dos vários séculos de 
prosperidade da civilização tailan-
desa, erguendo cidades monumen-
tais e templos sofisticados. A seguir, 
continuaremos para Chiang Rai 
via Lampang desfrutando das mara-
vilhosas vistas da estrada e do Lago 
Prayao. Almoço. Chegada a Chiang 
Rai e hospedagem.

 Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat.Primeira Sup. Cat.Luxo

Em duplo Em duplo

01/Abr-31/Out 3.745 3.800

01/Nov-31/Mar 3.950 4.010

Importante: 
- Nos dias 24 e 31 de dezembro haverá um jantar de gala obrigatório nos hotéis. O suplemento será informado no momento da 
reserva ou quando já tivermos os preços.
- Devido às constantes variações de preços que ocorrem nos hotéis nas Maldivas, os preços apresentados podem variar.  

PREÇOS POR PESSOA EM USD

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Terça-feira  
De 06/Jun a 31/Out/2023

• Upgrade para habitação 
superior à chegada ao 
primeiro hotel ou sempre 
que seja possível, e sempre 
sujeito a disponibilidade. 

• Detalhe na habitação à 
sua chegada.

ESPECIAL 
RECÉM-CASADOS: 

R E F.: C 3334

13 dias
A PARTIR DE

3.745$
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DIA 07 – CHIANG RAI – 
CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao “Triân-
gulo Dourado” do rio Mekong, que 
abrange áreas da Tailândia, Laos e 
Myanmar anteriormente dedicadas 
ao comércio de ópio. Aproveitare-
mos para visitar o “Museu do Ópio” 
localizado na cidade de Chiang 
Rai. A seguir, faremos uma parada 
obrigatória no Wat Rong Khun ou 
Templo Branco, iremos ao novo e 
marcante Wat Rong Suea Ten ou 
Templo Azul, onde poderá encontrar 
pinturas com um estilo semelhante 
ao do Templo Branco porque foi lá 
onde seu arquiteto foi treinado por 
anos. Parada no espetacular e con-
temporâneo Wat Rong Khun, onde 
a cor branca significa pureza e o 
cristal significa a sabedoria de Buda 
como a “luz que brilha no mundo e 
no universo”. Os aldeões pensam que 
Buda atravessou a ponte do templo 
para pregar o dogma pela primeira 
vez. Saída para Chiang Mai. Almo-
ço no caminho, chegada em Chiang 
Mai e hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento dos elefantes, onde vere-
mos uma demonstração de força e 
habilidade dessas grandes criaturas. 
Em seguida, nosso safári montado em 
elefante começará seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação 
da selva até chegar a um enclave onde 
coexistem tribos de diferentes grupos 
étnicos do país, entre os quais se des-
tacam as impressionantes Mulheres Gi-
rafa (Pescoço Comprido), originárias de 
Mae Hong Son. Almoço e visita a uma 
plantação de orquídeas, onde testemu-
nharemos a beleza incomparável desta 
bela espécie floral. À tarde, subiremos 
a montanha até o Templo Doi Suthep 
de onde poderemos apreciar uma vista 
de Chiang Mai em todo o seu esplen-
dor. Traslado ao hotel e hospedagem.                      
**NOTA INFORMATIVA: Para quem 
não pretende visitar o tradicional 
acampamento de elefantes, pode optar 
por uma das 2 opções que lhe apre-
sentamos. A seleção do acampamento 
deve ser feita no momento de solicitar 
a reserva do programa:

–ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA 
(tour ½ dia, guia em inglês): Supl. Usd 
65 por pessoa. Os clientes voltam a 
juntar–se ao grupo no Almoço.
–KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar (tour de 1 dia com guia em 
inglês): Supl. Usd 145 por pessoa. 
Os clientes passam o dia no centro de 
conservação e não realizarão nenhu-
ma atividade do programa original.

DIA 09 – CHIANG MAI – 
MALDIVAS
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto para embarcar em 
um voo com destino a Malé (não inclui-
do). Chegada e traslado ao hotel. Regi-
me de tudo incluído. Hospedagem.

DIAS 10 AO 12 – MALDIVAS
Dias livres à disposição dos clientes. Re-
gime de tudo incluído. Hospedagem.

DIA 13 – MALDIVAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

Cidade Cat. Primeira Sup. Cat. Luxo

Bangkok Pullman G 5* Metropolitan 5*

Kanchanaburi Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai The Heritage 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai The Empress Premier 4*sup Melia 5*

Maldivas Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES

• Vistos.
• Voos Chiang Mai / Bangkok / 

Malé.
• Despesas pessoais, gorjetas.
• Bebidas nas refeições incluídas 

em Tailândia.
• Visitas e excursões não 

especificadas no roteiro.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

TAILÂNDIA:
• Traslados de chegada e saída 

como mencionados no roteiro. 
• Transporte conforme roteiro.
• Guia em espanhol.
• Hospedagem e café da manhã 

em Bangkok e resto do progra-
ma em Meia Pensão.

• Visitas e ingressos menciona-
dos no roteiro com guia em 
espanhol.

• Seguro de viagem.

MALDIVAS:
• Traslados de chegada e saída 

em hidroavião.
• 4 noites em regime de tudo 

incluído no hotel.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI
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DIA 01 – TÓQUIO
Chegada ao aeroporto de Narita. Recep-
ção no aeroporto por um assistente em 
espanhol, que o ajudará a pegar o “ôni-
bus do aeroporto” e traslado ao hotel 
em serviço regular compartilhado e sem 
assistência. No hotel há um balcão ex-
clusivo com um guia que fala espanhol 
das 14:00hs às 20:00hs no “Entrance 
Lounge” da torre principal, 1º andar. 
Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: A chegada ao aeroporto de 
Haneda em Tóquio tem um suplemen-
to porque é usado táxi em vez de ôni-
bus. Veja a tabela de preços.

JAPÃO E MALDIVAS
DIA 02 – TÓQUIO
Café da manhã. Visita da cidade onde 
veremos o Santuário Meiji, a Praça do 
Palácio Imperial (não se entra no Palá-
cio), o Templo Senso–Ji e a rua comer-
cial Nakamise. Terminaremos a visita no 
bairro de Ginza, famoso por sua grande 
concentração de grandes lojas, butiques 
e restaurantes. Tarde livre e retorno ao 
hotel por conta do cliente (o guia indi-
cará como retornar). Hospedagem.

DIA 03 – TÓQUIO – HAKONE – 
TÓQUIO
Café da manhã. Visita ao Parque Na-

cional de Hakone, onde faremos um 
cruzeiro no Lago Ashi, onde podemos 
desfrutar de vistas maravilhosas. Almo-
ço. Em seguida, iremos ao Vale Owaku-
nadi, famoso por suas fontes de enxofre 
ativas e fontes termais. Visita ao Hako-
ne Open Air Museum. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 04 – TÓQUIO – QUIOTO – 
NARA – QUIOTO
Café da manhã. Traslado a estação de 
Tóquio para pegar o trem com destino a 
Quioto (incluído). Na chegada a Quio-
to, um guia em espanhol nos receberá e 
iniciaremos a excursão a Nara, onde ve-
remos o Templo Todai–ji com sua grande 
estátua de Buda e depois visitaremos o 
Parque Nara. De volta a Quioto, visitare-
mos o Santuário Xintoísta Fushimi Inari, 
com milhares de portões “Torii”. Após as 
visitas, traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Hoje nosso assistente organiza-
rá um traslado por separado, com uma 
mala por pessoa, do hotel em Tóquio ao 
hotel em Quioto. As malas chegarão na 
tarde do mesmo dia.  

 Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Primeira

Em duplo

Baixa Temporada 4.445

Meia Temporada 4.730

Alta Temporada 4.905

Temporada Extra 4.970

Supl. Exc. Hiroshima (opcional) 660

Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) 85

PREÇOS POR PESSOA EM USD

DATAS DE INÍCIO

2023 
Abr: 04 11  18  25
Mai: 09 16  23  30
Jun: 06 13  20  27
Jul: 04 11  18  25
Ago: 01 15  22  29
Set: 05 12  19  26
Out: 03 10  17  24  31
Nov: 07 14  21  28
Dez: 05 19
 
2024 
Jan: 23
Fev: 06 20
Mar: 05 12  19  26
Temporada extra / Alta Temporada / 
Meia Temporada  / Baixa Temporada

• Upgrade para habitação 
superior à chegada ao 
primeiro hotel ou sempre 
que seja possível, e sempre 
sujeito a disponibilidade. 

• Detalhe na habitação à 
sua chegada.

ESPECIAL 
RECÉM-CASADOS: 

R E F.: C 3332 

10 dias
A PARTIR DE

4.445$
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DIA 05 – QUIOTO
Café da manhã. Visita de Quioto para 
conhecer o Templo Tenryu–ji, com um 
belo jardim japonês, a Floresta de Bambu 
Sagano em Arashiyama e o Templo dou-
rado Kinkaku–ji. Almoço. Continuaremos 
visitando o Templo de Sanjusangendo, 
com mil estátuas de Kannon, Deus da 

Misericórdia, e passearemos pelas ruas do 
bairro de Gion, o bairro das Gueixas. Re-
torno ao hotel. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 06 – QUIOTO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des pessoais ou fazer o “tour opcional 
a Hiroshima”. Hospedagem.

DIA 07 – QUIOTO – OSAKA – 
MALDIVAS
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Osaka. Voo (não incluído) com 
destino a Malé. Chegada e traslado 
al hotel. Regime de tudo incluído. 
Hospedagem. 
Nota: Um dia antes da saída, deve–
se verificar na recepção o horário do 
traslado para o aeroporto de Kansai 
ou Itami. Um motorista do MK Sky-
gate Shuttle irá buscá–lo. Não há as-
sistência em espanhol e pode ter que 
passar por outros hotéis para pegar 
mais clientes. Só é permitido 1 mala 
por pessoa, 1.000 JPY (aprox. Usd 9.) 
será cobrado por cada mala extra. 
Se não houver lugares disponíveis, o 
guia irá informá–lo sobre como ir ao 
aeroporto. Consulte o suplemento do 
traslado noturno (voos com saída an-
tes das 8:00hs), que será realizado em 
táxi sem guia ou assistência. 

DIAS 08 E 09 – MALDIVAS
Dias livres à disposição dos clientes. Re-
gime de tudo incluído. Hospedagem.

DIA 10 – MALDIVAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre até o trasla-
do ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Cidade Cat. Primeira 

Tóquio New Otani Tokyo Garden Tower 4*, Std TWN (27 m2)

Quioto Kyoto Tokyu 4*, Standard TWN (24 m2)

Maldivas Cocoon Maldives 5* (Beach Villa) 

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES

JAPÃO:
• Traslados aeroporto-hotel ida 

e volta em serviço regular e 
sem assistência.

• Estadia de 6 noites nos hotéis 
indicados ou similares.

• 6 cafés da manhã e 2 almoços.
• Bilhete de trem bala “Nozomi” em 

classe turística de Tóquio a Quioto.
• Visitas com guias em espanhol.
• Transporte de equipagem por 

separado de Tóquio a Quioto 
no dia 4.

• Seguro de viagem.

MALDIVAS:
• Traslados de chegada e saída 

em hidroavião.
• 3 noites em regime de tudo 

incluído no hotel.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Dependendo do horário de 
chegada do voo a Tóquio, não 
haverá ônibus Airport Limousine 
direto para o hotel. Nesse caso, 
deverá pegar um ônibus até 
a estação de Tóquio ou até o 
terminal de ônibus, de onde 
pegará um táxi.

• Este programa no Japão é 
realizado em trens, ônibus 
públicos e traslados a pé. 
Recomenda-se que os 
passageiros levem roupa 
apropriada.

• No Japão, os quartos duplos 
matrimoniais não são 
garantidos, na maioria dos casos 
o quarto TWB (2 camas) será 
confirmado.

• Devido às constantes variações 
de preços que ocorrem nos 
hotéis nas Maldivas, os preços 
apresentados podem variar. 

NOTAS IMPORTANTES

• Voo Osaka-Malé
• Gorjetas (à critério do cliente)
• Despesas pessoais como 

bebidas, telefones, lavandería, 
etc.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• Suplemento jantar de gala 
obrigatório nos dias 24 e 31 de 
dezembro. Por favor, consultar.

• Bebidas nas refeições incluídas 
em Japão

O PREÇO NÃO INCLUI



SAARA

Nesta seção, apresentamos nossa programação na região do 
Mediterrâneo Oriental, África e Oriente Médio, o que nos levará 
a conhecer lugares como:

MEDITERRÂNEO ORIENTAL, 
ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO

ÁFRICA DO SUL

TANZÂNIA

MARROCOS
TUNISIA

EGITO

GRÉCIA TURQUIA

ISRAEL

QUÊNIA

DUBÁI

ARÁBIA SAUDITA

JORDÂNIA

LÍBANO

IRÃ

UZBEKISTÃO
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GRANDES 
COMBINAÇÕES 194-229

DUBÁI 166-169

ARÁBIA SAUDITA 170-173

ÁFRICA DO SUL, QUÊNIA, 
TANZÂNIA E ZANZIBAR 174-187

LÍBANO, IRÁ E 
UZBEKISTÃO 188-193

ISRAEL 108-115

TURQUIA 126-138

EGITO 139-149

GRÉCIA 116-125

JORDÂNIA 150-153

MARROCOS E 
TUNISIA 154-165
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FIM DE SEMANA EM JERUSALÉM
DIA 01 – JERUSALÉM 
Chegada ao aeroporto de Ben–Gurión. 
Assistência e traslado ao hotel em Je-
rusalém. Hospedagem.

DIA 02 – JERUSALÉM – MONTE DAS 
OLIVEIRAS – BELÉM – JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para visitar o 

Monte das Oliveiras, de onde teremos 
uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para ver a Basílica da Agonia. Visita ao 
Museu de Israel. Mais tarde, visita ao 
Museu do Holocausto. À tarde, saída 
para Belém para visitar a Basílica da 
Natividade, a Gruta de São Jerônimo e 

a Igreja de Santa Catarina. Retorno a Je-
rusalém. Hospedagem.

DIA 03 – JERUSALÉM – CIDADE 
VELHA – CIDADE NOVA –  
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei Da-
vid, o Cenáculo e a Abadia da Dormi-
ção. Continuação para a Cidade Velha. 
Percurso pelas 14 estações da Via Do-
lorosa, Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação, Calvário e Santo Sepulcro. 
Continuaremos pelo Bairro Judeu e o 
Cardo Romano em direção ao Museu 
da Cidadela. Seguiremos para a Cidade 
Nova para uma visita panorâmica dos 
principais pontos de interesse: o Knesset 
(Parlamento), a Residência Presidencial, 
o Teatro Municipal. Continuação até Ein 
Karem, para visitar o local de nascimen-
to de São João Batista. Visita ao Muro 
das Lamentações. Hospedagem.

DIA 04 – JERUSALÉM 
Café da manhã. Dia livre onde pode fa-
zer uma excursão opcional a Massada e 
ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 05 – JERUSALÉM – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Cidade
Categoria Bronze

(Turista Sup)
Categoria Prata

(Primeira)
Categoria Ouro

(Semi-Luxo)

Jerusalém Prima Park 4*Std
Leonardo 4* 

Grand Court 4*
Dan Panorama 4*L

JERUSALÉM

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Cat. Bronze
Cat. Prata
(Primeira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo --- 965 1.295

Em duplo 930 1.040 1.420

Supl. Single 650 795 1.105

Supl. Meia pensão (3 jantares) 85 105 240

Supl. 12/Abr-25/Mai + 13-14/Set + 11/Out-02/Nov 35 45 60

Supl.05-06/Abr  + 27/Set-05/Out 250 280 350

Supl. 20-28/Dez --- --- 315

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

JERUSALÉM

Os hotéis indicados a vermelho são os previstos para partidas com guia em português.

Quarta-feira e Quinta-feira 
De 22/Fev/2023 a 22/Fev/2024  

DATAS DE INÍCIO

• Traslados de chegada e saída.
• 4 Noites de Hospedagem e 

café da manhã buffet Israelita.
• Visitas conforme itinerário.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Gorjetas.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

• Itinerário com base nas 
chegadas às quintas-feiras. 
Chegadas em Jerusalém às 
quartas-feiras terão dia livre 
na quinta-feira, com visitas 
na Sexta-feira e no Sábado

• Na saída do dia 21/set não 
será possível fazer o passeio 
opcional Massada e Mar 
Morto.

• Os traslados de chegada e 
saída estão incluídos nos dias 
indicados no roteiro. Qualquer 
outro dia diferente será 
cobrado como um traslado 
extra.

• Não é possível confirmar 
quarto triplo em cat. Bronze.

• Não está garantido motorista 
em espanhol durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

• Verifique as datas dos feriados 
em Israel, onde pode haver 
alterações nos roteiros.

NOTAS IMPORTANTES

R E F. S 5050 

5 dias
A PARTIR DE

930$

Quarta-feira e Quinta-feira

Saídas 
garantidas com guia 
falando português:

26 e 27/Abr + 10, 11, 24, 25 e 31/Mai + 
01, 07 e 08/Jun + 06 e 07/Set 

+ 11, 12, 25 e 26/Out + 08 e 09/Nov
(Em opcional Massada y Mar Morto, 

guia em espanhol)
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DIA 01 –  TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben–Gurión. 
Assistência e traslado ao hotel em Tel 
Aviv. Hospedagem.

DIA 02 –  TEL AVIV –  CESARÉIA –  
HAIFA –  GALILÉIA
Café da manhã. Saída para Cesaréia para 
visitar o teatro romano, a cidade dos cru-
zados e o aqueduto. Continuação a Hai-
fa. Vista panorâmica do Santuário Bahai 
e dos Jardins Persas. Continuaremos até 
o topo do Monte Carmelo para visitar o 
Mosteiro Carmelita. Seguimos para São 
João de Acre. Mais tarde iremos para Sa-
fed. Visita da sinagoga Josef Caro. Por fim, 
chegada à Galiléia. Hospedagem.

DIA 03 –  GALILÉIA –  CAFARNAUM 
– TIBERÍADES –  NAZARÉ –  JERICÓ–  
JERUSALÉM
Café da manhã. Breve visita às diferen-
tes instalações do Kibutz. Saída para o 

Monte das Bem– aventuranças. Segui-
mos para Cafarnaum para visitar a anti-
ga Sinagoga e a Casa de São Pedro. Via Ti-
beríades em direção a Yardenit. Visita de 
Nazaré. Continuação pelo Vale do Jordão 
até Jericó. Parada para contemplar uma 
vista panorâmica da cidade e do Monte 
da Tentação. Continuação pela Judéia até 
Jerusalém. Hospedagem. 

DIA 04 –  JERUSALÉM –  MONTE 
DAS OLIVEIRAS –  BELÉM – 
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos uma 
vista panorâmica da cidade. Continuação 
para o Jardim de Getsemani para ver a 
Basílica da Agonia. Visita ao Museu de 
Israel, onde está localizado o Santuário do 
Livro e a Maquete de Jerusalém na época 
de Jesus. Mais tarde, visita ao Museu do 
Holocausto. À tarde, saída para Belém para 
visitar a Basílica da Natividade, a Gruta de 

ISRAEL EM BREVE

JERUSALÉM

Cat. Bronze
(Turista Sup.)

Cat. Prata
(Primeira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo --- 1.355 1.635

Em duplo 1.275 1.415 1.795

Supl. Single 650 820 1.155

Supl. Meia pensão (4 jantares) 120 150 280

Supl. 04/Abr 280 350 435

Supl. 11/Abr-23/Mai + 01-29/Ago + 12/Set + 10-31/Out 85 85 85

Supl. Saídas 26/Set e 03/Out 280 350 355

Supl. Saídas 19 e 26/Set --- --- 240

PREÇOS POR PESSOA EM USD

São Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. 
Retorno a Jerusalém. Hospedagem.

DIA 05 –  JERUSALÉM – CIDADE 
VELHA – CIDADE NOVA – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Mon-
te Sião para visitar o Túmulo do Rei 
David, o Cenáculo e a Abadia da Dor-
mição. Visita do Museu da Cidadela. 
Saída para a cidade velha e visita. 
Visita panorâmica da cidade nova de 
Jerusalém incluindo o Muro das La-
mentações. Hospedagem.

DIA 06 – JERUSALÉM – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços

Cidade
Categoria Bronze
(Turista Superior)

Categoria Prata
(Primeira)

Categoria Ouro
(Semi-Luxo)

Tel Aviv Sea Net 3* Metropolitan 4* 
Grand Beach 4* Dan Panorama 4*L

Galiléia Kibutz Hagosrim 4*
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* 
Grand Court 4* Dan Panorama 4*L

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HAYFA

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Os hotéis indicados a vermelho são os previstos para partidas com guia em português.

O PREÇO INCLUI

• Traslados de chegada e saída.
• 5 Noites de Hospedagem e 

café da manhã buffet Israelita.
• Visitas em Tel Aviv, Jerusalém 

e Galiléia.
• Seguro de viagem.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Gorjetas.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui". 

• O preço inclui traslados de 
chegada e saída nos dias da 
semana especificados no 
itinerário. Qualquer outro dia 
diferente de chegada ou saída 
terá que ser cobrado como 
um traslado extra.

• Não é possível confirmar 
quarto triplo em cat. Bronze.

• Não está garantido motorista 
em espanhol durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

• Verifique as datas dos feriados 
em Israel, onde pode haver 
alterações nos roteiros.

NOTAS IMPORTANTES

Terça-feira 
De 22/Fev/2023 a 22/Fev/2024

DATAS DE INÍCIO

R E F. S 5051 

6 dias
A PARTIR DE

1.275$

Terça-feira

Saídas 
garantidas com guia 
falando português:

25/Abr + 09, 23 e 30/Mai 
+ 06/Jun + 05/Set  

+ 10 e 24/Out + 07/Nov
(Em opcional Massada y Mar Morto, 

guia em espanhol)
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a Haifa. Vista panorâmica do Santuário 
Bahai e dos Jardins Persas. Continuare-
mos até o topo do Monte Carmelo para 
visitar o Mosteiro Carmelita. Seguimos 
para São João de Acre, para apreciar as 
fortificações medievais. Mais tarde, ire-
mos para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judeu. Visita da sinagoga Jo-
sef Caro. Por fim, chegada às montanhas 
da Galiléia até o Kibutz. Hospedagem.

DIA 04 –  GALILÉIA –  CAFARNAUM– 
TIBERÍADES –  NAZARÉ –  JERICÓ–  
JERUSALÉM
Café da manhã. Breve visita às diferen-
tes instalações do Kibutz, para conhecer 
este estilo de vida. Saída para o Monte 
das Bem– aventuranças, lugar do Ser-
mão da Montanha e depois para Tabgha, 
lugar do Milagre da Multiplicação dos 
pães e peixes. Seguimos para Cafar-

naum para visitar a antiga Sinagoga e 
a Casa de São Pedro. Via Tiberíades em 
direção a Yardenit, lugar no rio Jordão, 
local tradicional do Batismo de Jesus. 
Visita de Nazaré, para conhecer a Basí-
lica da Anunciação, a Carpintaria de São 
José e a Fonte da Virgem. Continuação 
pelo Vale do Jordão até Jericó. Parada 
para contemplar uma vista panorâmi-
ca da cidade e do Monte da Tentação. 
Continuação pelo Deserto da Judéia até 
Jerusalém. Hospedagem. 

DIA 05 –  JERUSALÉM –  MONTE 
DAS OLIVEIRAS –  BELÉM –  
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos 
uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para ver a Basílica da Agonia. Visita ao 

DIA 01 –  TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben–Gurión. 
Assistência e traslado ao hotel em Tel 
Aviv. Hospedagem.

DIA 02 –  TEL AVIV
Café da manhã. Saída para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. Visita panorâmica pelos 
principais pontos de interesse da cida-
de: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, 
Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, 
Mercado Carmel, etc. Continuaremos 
até o Museu da Diáspora para sua visita. 
Tarde livre. Hospedagem.

DIA 03 –  TEL AVIV –  CESARÉIA –  
HAIFA –  GALILÉIA
Café da manhã. Saída para Cesaréia 
para visitar o teatro romano, a cidade 
dos cruzados e o aqueduto. Continuação 

TODOS A TERRA SANTA

Cat. Bronze
(Turista Sup.)

Cat. Prata
(Primeira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo --- 1.605 2.000

Em duplo 1.510 1.700 2.255

Supl. Single 905 1.150 1.625

Supl. Meia pensão (6 jantares) 170 210 410

Supl. 02-06/Abr 330 335 530

Supl. 09/Abr-25/Mai + 30/Jul-29/Ago + 10-14/Set + 08/Out-02/Nov 85 85 85

Supl. Saídas 24/Set-05/Out 330 335 365

Supl. Saídas 17-28/Dez --- --- 310

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HAIFA

R E F. S 5053

8 dias
A PARTIR DE 

1.510$

Itinerario básico:
Segunda-feira
De 22/Fev/2023 a 22/Fev/2024 

Aplicável também a saídas às terças-
feiras, quartas-feiras, quintas-feiras 
e domingos (com alteração de 
itinerário)

DATAS DE INÍCIO

O PREÇO INCLUI

• Traslados de chegada e saída.
• 7 Noites de Hospedagem e 

café da manhã buffet Israelita.
• Visitas em Tel Aviv, Jerusalém 

e Galiléia.
• Seguro de viagem.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Gorjetas.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

Domingos e Segundas feiras

Saídas 
garantidas com guia 
falando português:

23 e 24/Abr + 07, 08, 21, 22, 28 e 
29/Mai + 04 e 05/Jun + 03 e 04/Set + 

08, 09, 22 e 23/Out + 05 e 06/Nov
(Em opcional Massada y Mar Morto, 

guia em espanhol)



JERUSALÉM

EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024  l  111 

• Itinerário com base nas chegadas às 
segundas-feiras. Consultar quadro 
de itinerário sinóptico para chegadas 
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira 
e domingos.

• Os traslados de chegada e saída 
estão incluídos nos dias indicados no 
roteiro. Qualquer outro dia diferente 
será cobrado como um traslado extra.

• Não é possível confirmar quarto 
triplo em cat. Bronze.

• Nas saídas dos dias 18 a 24/Set não 
será possível fazer o passeio opcional 
Massada e Mar Morto.

• Não está garantido motorista em 
espanhol durante os traslados.

• Por favor, enviar uma cópia do seu 
passaporte para poder confirmar a 
reserva.

• Verifique as datas dos feriados em Israel, 
onde pode haver alterações nos roteiros

NOTA IMPORTANTE

O programa Todos a Terra 
Santa tem saídas às segundas-
feiras em seu roteiro básico, 
conforme descrito. Abaixo, 
informamos itinerários 
sinópticos para saídas na 
terça-feira, quarta-feira, 
quinta-feira e domingo..

SAÍDAS TERÇA-FEIRA 

Ter – TLV. Trf Apt/Htl.

Qua – TLV–CES–HA–GAL. Visitas

Qui – GAL–CAF–TIB–NAZ–JER–
JRS. Visitas

Sex – JRS–MON–BEL–JRS. Visitas.

Sab – JRS–CIU.VIE–CIU.NUE–JRS. 
Visitas

Dom – JRS. Día Livre.

Seg – JRS–TLV. Visita Tlv.

Ter – TLV. Trf Htl/Apt.

SAÍDAS QUARTA-FEIRA

Qua – TLV. Trf Apt/Htl.

Qui– TLV(Visita)–JRS

Sex – JRS–MON–BEL–JRS. Visitas.

Sab – JRS–CIU.VIE–CIU.NUE–JRS. 
Visitas

Dom – JRS. Día Livre.

Seg – JRS–JER–TIB–NAZ–CAF–
GAL. Visitas

Ter – GAL–HAI–CES–TLV. Visitas

Qua – TLV. Trf Htl/Apt.

SAÍDAS QUINTA-FEIRA

Qui – JRS. Trf Apt/Htl.

Sex – JRS–MON–BEL–JRS. Visitas.

Sab – JRS–CIU.VIE–CIU.NUE–JRS. 
Visitas

Dom – JRS. Día Livre.

Seg – JRS–JER–TIB–NAZ–CAF–
GAL. Visitas

Ter – GAL–HAI–CES–TLV. Visitas

Qua – TLV. Visita.

Qui – TLV. Trf Htl/Apt.

SAÍDAS DOMINGOS

Dom – TLV. Trf Apt/Htl.

Seg –  TLV. Día Livre. 

Ter – TLV. Visita.

Qua – TLV–CES–HAI–GAL. Visitas
Qui – GAL–CAF–TIB–NAZ–JER–JRS. 
Visitas
Sex – JRS–MON–BEL–JRS. Visitas.

Sab – JRS–CIU.VIE–CIU.NUE–JRS. 
Visitas

Dom – JRS. Trf Htl/Apt.

OUTROS ITINERÁRIOS

Ciudade
Categoria Bronze
(Turista Superior)

Categoria Prata
(Primeira)

Categoria Ouro
(Semi-Luxo)

Tel Aviv Sea Net 3* Metropolitan4*
Grand Beach 4* Dan Panorama 4*L

Galilea Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim4* 
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* 
Grand Court 4* Dan Panorama 4*L

Museu de Israel, onde está localizado o 
Santuário do Livro e a Maquete de Je-
rusalém na época de Jesus. Mais tarde, 
visita ao Museu do Holocausto. À tarde, 
saída para Belém para visitar a Basílica 
da Natividade, a Gruta de São Jerônimo 
e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a 
Jerusalém. Hospedagem.

DIA 06 –  JERUSALÉM –  CIDADE 
VELHA – CIDADE NOVA – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei Da-
vid, o Cenáculo e a Abadia da Dormi-
ção. Continuação para a Cidade Velha. 
Percurso pelas 14 estações da Via Do-
lorosa, Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação, Calvário e Santo Sepulcro. 
Continuaremos pelo Bairro Judeu e o 
Cardo Romano em direção ao Museu 

da Cidadela. Seguiremos para a Cidade 
Nova para uma visita panorâmica dos 
principais pontos de interesse: o Knesset 
(Parlamento), a Residência Presidencial, 
o Teatro Municipal. Continuação até Ein 
Karem, para visitar o local de nascimen-
to de São João Batista. Visita ao Muro 
das Lamentações. Hospedagem.

DIA 07 –  JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre onde pode fa-
zer uma excursão opcional a Massada e 
ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 08 – JERUSALÉM – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Os hotéis indicados a vermelho são os previstos para partidas com guia em português.
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ISRAEL COM MAR VERMELHO E PETRA
DIA 01 – JERUSALÉM
Chegada ao aeroporto de Ben–Gurión. 
Assistência e traslado ao hotel em Je-
rusalém. Hospedagem.

DIA 02 – JERUSALÉM – MONTE DAS 
OLIVEIRAS – BELÉM – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos 
uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para conhecer a Basílica da Agonia. Vi-
sita ao Museu de Israel. Mais tarde, vi-
sita ao Museu do Holocausto. À tarde, 
saída para Belém para visitar a Basílica 
da Natividade, a Gruta de São Jerônimo 
e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a 
Jerusalém. Hospedagem.

DIA 03 – JERUSALÉM – CIDADE  
VELHA – CIDADE NOVA – JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei Da-
vid, o Cenáculo e a Abadia da Dormi-
ção. Continuação para a Cidade Velha. 
Percurso pelas 14 estações da Via Do-

lorosa, Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação, Calvário e Santo Sepulcro. 
Continuaremos pelo Bairro Judeu e o 
Cardo Romano em direção ao Museu 
da Cidadela. Seguiremos para a Cidade 
Nova para uma visita panorâmica dos 

principais pontos de interesse: o Knesset 
(Parlamento), a Residência Presidencial, 
o Teatro Municipal. Continuação até Ein 
Karem, para visitar o local de nascimen-
to de São João Batista. Visita ao Muro 
das Lamentações. Hospedagem.

Cidade
Categoria Bronze

(Turista Sup)
Categoria Prata

(Primeira)
Categoria Ouro

(Semi-Luxo)
Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* Dan Panorama 4*L

Galiléia Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4*
Eilat Leonardo Royal Resort 4*Std Leonardo Plaza 4*L Herods Palace 5*Std

PETRA

GALILÉIA

JERUSALÉM

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Quinta-feira 
De 22/Fev/2023 a 22/Fev/2024 

DATAS DE INÍCIO

O PREÇO INCLUI

• Traslados de chegada e saída.
• 7 Noites de Hospedagem e 

café da manhã buffet Israelita.
- Visitas descritas de acordo 

com o itinerário.
• Voo interno Tel Aviv/Eilat.
• Seguro de viagem.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Gastos da taxa fronteiriça 
entre Israel e Jordânia no dia 
7 do itinerário (Pagamento 
direto em destino)

• Gorjetas.
• Vistos.
•  Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

R E F. S 5069 

8 dias
A PARTIR DE

2.125$
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Cat. Bronze
(Turista Sup.)

Cat. Prata
(Primeira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo ––– 2.260 2.630

Em duplo 2.125 2.360 2.805

Supl. Single 955 1.220 1.605

Supl. Meia pensão (6 jantares) 190 220 350

Supl. 13/Abr-25/Mai + 14/Set + 12/Out-02/Nov 115 115 115

Supl. Saídas 27/Jul-31/Ago 390 425 475

Supl. Saídas 28/Set e 05/Out 390 320 470

Supl. Saídas 21 e 28/Dez 50 60 390

Bilhete de avião Eilat-Tel Aviv (Neto) a partir de... 145
Importante: Este tour não opera nas saídas de 30/Mar + 06 e  20/Abr + 21/Set

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

DIA 04 – JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre onde pode 
fazer uma excursão opcional a Mas-
sada e ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 05 – JERUSALÉM – 
GALILÉIA
Café da manhã. Saída pelo Deserto 
da Judéia ao redor de Jericó. Vista 
panorâmica da cidade e do Monte da 
Tentação. Continuação pelo Vale do 
Jordão até Nazaré, para visitar a Ba-
sílica da Anunciação, a Carpintaria de 
São José e a Fonte da Virgem. Visita 
a Yardenit, um lugar no rio Jordão. 
Via Tiberíades em direção a Cafar-
naum para visitar a antiga sinagoga 
e a Casa de São Pedro. Continuação 
a Tabgha, onde aconteceu o milagre 
dos pães e peixes. A seguir, continua-

ção ao Monte das Bem–aventuranças. 
Chegada ao Kibutz. Hospedagem.

DIA 06 – GALILÉIA – EILAT 
Café da manhã. Visita às diferentes 
instalações do Kibutz. Seguiremos 
para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judaico. Visita da sinagoga 
Josef Caro. Passaremos por São João 
de Acre para apreciar as fortificações 
medievais. Continuação a Haifa para 
visitar o Santuário Bahai e os Jardins 
Persas. Vista panorâmica do alto do 
Monte Carmelo e visita ao Mosteiro 
Carmelita. Saída para Cesaréia para 
visitar o Teatro Romano, a Cidade dos 
Cruzados e o Aqueduto. Continuação 
a Tel Aviv para embarcar em um voo 
(incluído) com destino a Eilat. Chega-
da e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 07 – EILAT – PETRA – EILAT 
Café da manhã. Saída para Arava, na 
fronteira de Israel e Jordânia. Continu-
ação para Petra, para visitar a Cidade 
Rosa, capital dos Nabateus. O tesouro, 
monumento famoso e conhecido inter-
nacionalmente levado ao cinema em um 
dos filmes de Indiana Jones. Petra é um 
daqueles lugares no mundo onde  temos 
que ir pelo menos uma vez na vida. À 
tarde, retorno a Eilat. Hospedagem.

DIA 08 – EILAT – CIDADE 
DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Eilat. Fim dos nossos serviços.

• Se pretende reservar o voo 
Eilat/Tel Aviv conosco, leve em 
consideração que o voo de 
conexão com saída de Tel Aviv 
deverá ser à tarde.

• Os traslados de chegada e 
saída estão incluídos nos dias 
indicados no roteiro. Qualquer 
outro dia diferente será 
cobrado como um traslado 
extra.

• Não é possível confirmar 
quarto triplo em cat. Bronze. 

• Por favor, enviar uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

• Não está garantido motorista 
em espanhol durante os 
traslados.

• Verifique as datas dos feriados 
em Israel, onde pode haver 
alterações nos roteiros.

• A OPERAÇÃO DA EXCURSÃO 
DE DIA INTEIRO A PETRA 
DEPENDERÁ DA DECISÃO DO 
GOVERNO DA JORDÂNIA E DO

  OPERADOR DA MESMA. CASO 
A EXCURSÃO NÃO OPERE, O 
PASSAGEIRO RECEBERÁ O 
REEMBOLSO DA MESMA

NOTAS IMPORTANTES
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DIA 01 – TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben–Gurión. 
Assistência e traslado ao hotel em Tel 
Aviv. Hospedagem.

DIA 02 – TEL AVIV
Café da manhã. Saída para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. Visita panorâmica pelos 
principais pontos de interesse da cidade: 
Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, Museu 
de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, Mercado 
Carmel, etc. Continuaremos até o Museu 
da Diáspora para sua visita. Tarde livre. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 03 – TEL AVIV – CESARÉIA – 
HAIFA – GALILÉIA
Café da manhã. Saída para Cesaréia 
para visitar o teatro romano, a cidade 

dos cruzados e o aqueduto. Continua-
ção a Haifa. Vista panorâmica do Santu-
ário Bahai e dos Jardins Persas. Vista pa-
norâmica do topo do Monte Carmelo e 
visita ao Mosteiro Carmelita. Seguimos 
para São João de Acre, para apreciar as 
fortificações medievais. Mais tarde, ire-
mos para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judeu. Visita da sinagoga 
Josef Caro. Por fim, chegada às monta-
nhas da Galiléia até o Kibutz. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 04 – GALILÉIA – CAFARNAUM– 
TIBERÍADES – NAZARÉ – JERICÓ– 
JERUSALÉM
Café da manhã. Breve visita às diferen-
tes instalações do Kibutz, para conhecer 
este estilo de vida. Saída para o Monte das 
Bem–aventuranças, lugar do Sermão da 

4 MARES
Montanha e depois para Tabgha, lugar do 
Milagre da Multiplicação dos pães e peixes. 
Seguimos para Cafarnaum para visitar a 
antiga Sinagoga e a Casa de São Pedro. 
Via Tiberíades em direção a Yardenit, lugar 
no rio Jordão, local tradicional do Batismo 
de Jesus. Visita de Nazaré, para conhecer 
a Basílica da Anunciação, a Carpintaria de 
São José e a Fonte da Virgem. Continua-
ção pelo Vale do Jordão até Jericó. Parada 
para contemplar uma vista panorâmica da 
cidade e do Monte da Tentação. Continu-
ação pelo Deserto da Judéia a Jerusalém. 
Jantar e Hospedagem. 

DIA 05 – JERUSALÉM – MONTE 
DAS OLIVEIRAS – BELÉM – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos 

Ciudade
Categoria Bronze
(Turista Superior)

Categoria Prata
(Primeira)

Categoria Ouro
(Semi-Luxo)

Tel Aviv Sea Net 3* Metropolitan 4* 
Grand Beach 4* Dan Panorama 4*L

Galiléia Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* 
Grand Court 4* Dan Panorama 4*L

Mar Morto Leonardo Inn 3*Sup Leonardo Plaza 4* Herods 5*
Eilat Leonardo Royal Resort 4*Std Leonardo Plaza 4*L Herods Palace 5*Std

HOTÉIS PREVISTOS (O SIMILARES)

MAR MORTO

Cat. Bronze
(Turista Sup.)

Cat. Prata
(Primeira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo ––– 2.720 3.430
Em duplo 2.580 2.875 3.700
Supl. Single 1.470 2.025 2.745
Supl. Saídas 24/Abr-29/Mai + 11/Set + 09/Out-20/Nov 170 210 260
Supl. Saídas 24/Jul-28/Ago 410 475 530
Supl. Saída 02/Out  345 355 365
Supl. Saídas 18 e 25/Dez 85 105 365
Bilhete de avião Eilat-Tel Aviv (Neto) a partir de... 145

Importante: Este tour não opera nas saídas de 27/Mar, 03 e 17/Abr

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HAIFA

Os hotéis indicados a vermelho são os previstos para partidas com guia em português.

Segunda-feira
De 22/Fev/2023 a 22/Fev/2024 

DATAS DE INÍCIO

O PREÇO INCLUI

• Traslados de chegada e saída.
• 10 noites em regime de meia 

pensão (exceto a primeira 
noite).

• Visitas em Tel Aviv, Jerusalém 
e Galiléia.

• Seguro de viagem.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Gorjetas.
•  Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço 
Inclui" 

R E F. S 5048 

11 dias
A PARTIR DE

2.580$

Segundas feira

Saídas 
garantidas com guia 
falando português:

24/Abr + 08, 22 e 29/Mai 
+ 05/Jun + 04/Set 

+ 09 e 23/Out + 06/Nov
(Em opcional Massada y Mar Morto, 

guia em espanhol)
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uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para ver a Basílica da Agonia. Visita ao 
Museu de Israel, onde está localizado o 
Santuário do Livro e a Maquete de Je-
rusalém na época de Jesus. Mais tarde, 
visita ao Museu do Holocausto. À tarde, 
saída para Belém para visitar a Basílica 
da Natividade, a Gruta de São Jerônimo 
e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a 
Jerusalém. Jantar e Hospedagem.

DIA 06 – JERUSALÉM – 
CIDADE VELHA – CIDADE NOVA – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Mon-
te Sião para visitar o Túmulo do Rei 
David, o Cenáculo e a Abadia da Dor-
mição. Continuação para a Cidade 
Velha. Percurso pelas 14 estações da 
Via Dolorosa, Igreja da Flagelação, Ca-

pela da Condenação, Calvário e Santo 
Sepulcro. Continuaremos pelo Bairro 
Judeu e o Cardo Romano em direção 
ao Museu da Cidadela. Seguiremos 
para a Cidade Nova para uma visita 
panorâmica dos principais pontos de 
interesse: o Knesset (Parlamento), a 
Residência Presidencial, o Teatro Mu-
nicipal. Visita ao Muro das Lamenta-
ções. Jantar e Hospedagem.

DIA 07 – JERUSALÉM – 
MASSADA – MAR MORTO
Café da manhã. Saída para o deserto 
da Judéia em direção a Massada. Subi-
da de teleférico ao último bastião da 
resistência judaica durante a ocupa-
ção romana. Visita das magníficas es-
cavações do tempo do rei Herodes. Ao 
descer, traslado para a zona hoteleira 
do Mar Morto. Jantar e Hospedagem.

 DIA 08 – MAR MORTO
Café da manhã. Dia livre para desfru-
tar do Mar Morto e/ou do Spa do hotel. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 09 – MAR MORTO – EILAT
Café da manhã. Manhã livre e so-
bre o meio dia traslado a Eilat, às 
margens do Mar Vermelho. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 10 – EILAT
Café da manhã. Dia livre para desfru-
tar das praias do Mar Vermelho com 
seus corais e fauna marinha. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 11 – EILAT – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Eilat. Fim dos nossos serviços.

• Na saída 11/Set, o check-in no 
Mar Morto no dia 17/Set será 
muito tarde porque coincide 
com a festa do Ano Novo 
Judeu.

• Na saída de 18/Set não será 
possível realizar a excursão 
Massada e Mar Morto.

• Se pretende reservar o voo 
Eilat/Tel Aviv conosco, leve em 
consideração que o voo de 
conexão com saída de Tel Aviv 
deverá ser à tarde.

• Os traslados de chegada e 
saída estão incluídos nos dias 
indicados no roteiro. Qualquer 
outro dia diferente será 
cobrado como um traslado 
extra.

• Não é possível confirmar 
quarto triplo em cat. Bronze.

• Não está garantido motorista 
em espanhol durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

• Verifique as datas dos feriados 
em Israel, onde pode haver 
alterações nos roteiros.

NOTAS IMPORTANTES
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado 
ao hotel. Dia livre para desfrutar da 
cidade. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. Começaremos o dia 
com uma visita panorâmica por Ate-
nas. Passando pelos Propileus da Acró-
pole, a bela geometria do Partenon se 
desdobrará diante de nossos olhos e 
depois do Erecteion. Continuaremos 
pela Colina de Filipapo, Arco de Adriano, 

Parlamento com o Túmulo do Soldado 
Desconhecido e a cidade moderna. Tarde 
livre. Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS
Café da manhã. Dia livre para ati-
vidades pessoais ou fazer alguma 
excursão opcional. Hospedagem.

DIA 04 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto. Fim dos nossos serviços.

BREVE ATENAS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em triplo Em duplo Supl. Sgl

Cat. T. Sup
30/Mar-31/Out 390  435  305  
01/Nov-26/Fev 310  345  205  
27/Fev-28/Mar 370  415  245  

Cat. P.
30/Mar-31/Out 480  550  375  
01/Nov-26/Fev 360  420  305  
27/Fev-28/Mar 480  550  375  

Cat. L.
30/Mar-31/Out 590  680  470  
01/Nov-26/Fev 480  585  365  
27/Fev-28/Mar 590  680  470  

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Cat. T. Sup Cat. P Cat. L

Atenas Crystal City 3*Sup / Arethusa 3*Sup / 
Red Dave 3*Sup

Kubic 4* / Atheneum Eridanus 4* / 
Polis Grand 4*

Wyndham Grand 5* / NJV Athens 
 Plaza 5* / Grand Hyatt 5*

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 30/Mar/2023 a 28/Mar/2024

• Traslados de chegada e saída.
• Visita de meio dia da cidade.
• 3 noites em regime de 

hospedagem e café da manhã 
no hotel escolhido. 

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Taxa turística local de 
hospedagem, por habitação e 
noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* 
= 4 €. Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

O PREÇO NÃO INCLUI

• A visita regular de Atenas na 
temporada de Novembro a 
Março opera em espanhol na 
terça-feira e sábado. Resto dos 
dias opera em inglês.

NOTA IMPORTANTE

R E F.: C 3046

4 dias
A PARTIR DE

310€
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Dia livre para desfrutar da cida-
de. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. Começaremos o dia 
com uma visita panorâmica por Ate-
nas. Passando pelos Propileus da Acró-
pole, a bela geometria do Partenon se 
desdobrará diante de nossos olhos e 
depois do Erecteion. Continuaremos 
pela Colina de Filipapo, Arco de Adria-
no, Parlamento com o Túmulo do Sol-
dado Desconhecido e a cidade moder-
na. Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS – DELFOS – 
ATENAS
Café da manhã. Saída para a província 
da Beócia passando por Tebas, onde se 
encontram Édipo e sua trágica lenda, 
Livadiá e a pitoresca cidade de Arácova 
para finalmente chegar a Delfos. Nas 
encostas do Monte Parnaso podemos 
ver o Santuário de Apolo, deus da mú-
sica e da beleza. Visitaremos também 

o Tesouro dos Atenienses e o Oráculo 
da Pítia. Almoço. Mais tarde, visita ao 
Museu de Delfos com seu Auriga de 
bronze e inúmeras outras riquezas an-
tes de retornar a Atenas. Hospedagem.

DIA 04 – ATENAS – HIDRA – 
POROS – EGINA – ATENAS
Café da manhã. Durante este dia fa-
remos um cruzeiro visitando 3 ilhas 
gregas. Em Hidra teremos uma hora e 
meia para conhecer a pitoresca cidade 
da ilha ou banhar–se nas suas águas 
límpidas e azuis. Em seguida, embar-
caremos novamente e, enquanto na-
vegamos em direção a Poros, faremos 
nosso almoço. Em Poros teremos 45 
minutos para conhecer a cidade. Mais 
tarde iremos para a maior das 3 ilhas: 
Egina, onde teremos 2 horas para visi-
tar ou andar de bicicleta ou charrete. 
Voltamos de barco até o Porto do Pireu 
e de ônibus até o hotel. Hospedagem.

DIA 05 – ATENAS – 
ARGÓLIDA – ATENAS
Café da manhã. Visita da penínsu-

TODOS A GRÉCIA
la do Peloponeso, através do famoso 
Canal de Corinto, que une o Golfo de 
Corinto com o Sarônico. Breve para-
da no Canal e depois iremos visitar a 
Acrópole de Micenas, onde visitaremos 
o túmulo dos Átridas, o Portão dos Le-
ões e a “Cidade rica em ouro” descrita 
por Homero para ver as Muralhas Cicló-
picas. Almoço. Em seguida, saída para 
visitar o Teatro Epidauro, com capaci-
dade para quase 16.000 espectadores, o 
mais bem preservado da antiguidade e 
muito famoso por sua acústica. Retor-
no a Atenas. Hospedagem.

DIA 06 – ATENAS
Café da manhã. Dia livre para realizar 
compras. Hospedagem.

DIA 07 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

• Traslados de chegada e saída.
• Visita de meio dia de Atenas.
• Visita de dia inteiro em Delfos 

com almoço.
• Visita de dia inteiro em Argólida 

com almoço.
• 1 dia de cruzeiro pelas 3 Ilhas 

Gregas com almoço e traslados 
ao porto.

• 6 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã 
no hotel escolhido. 

• Seguro de viagem

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em Triplo Em Duplo Supl. Sgl

Cat. T. Sup
26/Mar-31/Out 1.010  1.080  465  
01/Nov-26/Fev 795  825  290  
27/Fev-25/Mar 875  950  380  

Cat. P.
26/Mar-31/Out 1.150  1.240  615  
01/Nov-26/Fev 945  995  470  
27/Fev-25/Mar 975  1.060  625  

Cat. L.
26/Mar-31/Out 1.390  1.445  925  
01/Nov-26/Fev 1.255  1.300  735  
27/Fev-25/Mar 1.255  1.295  745  

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Cat. T. Sup Cat. P Cat. L

Atenas Crystal City 3*Sup/ Arethusa 3*Sup Atheneum Grand 4* / Athenian Callirhoe 4* 
/Polis Grand 4* Wyndham Grand 5* / Grand Hyatt 5*

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 26/Mar/2023 a 25/Mar/2024
É possível começar em qualquer 
dia da semana, podendo variar 
a ordem das visitas, mas não o 
conteúdo final.

O PREÇO INCLUI

• Taxa turística local de 
hospedagem, por habitação e 
noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* 
= 4 €. Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

O PREÇO NÃO INCLUI

• De novembro a março a ordem 
das visitas muda para tentar 
coincidir com a operativa em 
espanhol. Por favor consultar.

NOTA IMPORTANTE

R E F.: C 3049

7 dias
A PARTIR DE

795€
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Serviços básicos incluídos no roteiro:
• Traslado de chegada e saída do/para 

o aeroporto de Atenas.
• 3 noites de hospedagem e café da 

manhã no hotel escolhido (geral-
mente 2 noites antes do cruzeiro e 1 
noite depois do cruzeiro).

• Visita de meio dia em tour regular.
• Traslados em serviço regular do ho-

tel ao porto de Lavrio para embarque 
no cruzeiro e no retorno do porto ao 
hotel (não inclui traslados do aero-
porto para o porto e vice–versa, con-
sultar suplemento).

• Cruzeiro da Companhia CELESYAL 
CRUISES de 3 dias com pensão com-
pleta a bordo.

• Pacote básico de bebidas alcoólicas 
e não alcoólicas durante as refeições 
no cruzeiro.

• 1 excursão durante o cruzeiro para 
escolher entre:

 • Kusadasi: Visita da antiga cidade de 
   Éfeso

 • Patmos: Visita do Mosteiro
 • Santorini: Visita à cidade de Oia
• Seguro de viagem.

Advertencias:
A data de chegada a Atenas pode ser 
alterada em função do voo de cada 
cliente, seja confirmando uma das noi-
tes incluídas no pacote antes do cru-
zeiro e as outras duas depois, ou seja 
confirmando noites extras. A data de 
saída de cada cruzeiro é inalterável.

CELESYAL CRUISES, reserva–se o direito 
de cancelar qualquer cruzeiro, com ou sem 
aviso prévio, caso em que o valor pago pelo 
cliente será reembolsado. A CELESYAL 
CRUISES também se reserva o direito de 

DESCOBRINDO O EGEU
BARCO: CELESTYAL OLYMPIA 
CRUZEIRO DE 3 DIAS + 3 NOITES EM ATENAS = 7 DIAS

alterar o itinerário de qualquer cruzeiro 
se, por qualquer motivo, for necessário. 
Adicionalmente, a empresa poderá, pelas 
mesmas razões, substituir qualquer navio 
por qualquer outro da empresa. Em ambos 
os casos, nada será reembolsado ao clien-
te, salvo se justificado pelo novo tipo de 
alojamento oferecido.

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em triplo Em duplo Sup. Sgl

Cat. T. Sup
Cabina IA (Interior) 1.445 1.625 970 
Cabina XA (Exterior) 1.580 1.825 1.070 

Cat. P.
Cabina IA (Interior) 1.505 1.715 1.105 
Cabina XA (Exterior) 1.640 1.915 1.200 

Cat. L.
Cabina IA (Interior) 1.685 1.885 1.245 
Cabina XA (Exterior) 1.825 2.080 1.345 

Taxas de embarque e gorjetas no cruzeiro (neto) 160
- O preço triplo aplica-se quando são 3 adultos (com mais de 12 anos).
- Preço 3ª pessoa criança (de 2 a 12 anos incompletos): desconto de 75% sobre o preço por pax em duplo.
- Crianças de 0 a 2 anos (sem completar 2 anos) dividindo habitação com 2 adultos, somente pagam as taxas de embarque

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Operação Porto Chegada Saída

Sexta-feira LAVRIO – Atenas (Grécia) 
* MYKONOS (Grécia)

--- 
18:00

13:00 
23:00

Sábado KUSADASI –Éfeso- (Turquia) 
* PATMOS (Grécia)

07:00 
16:30

13:00 
21:30

Domingo CRETA – Heraklion - (Grécia) (1) 
* SANTORINI (Grécia) 

07:00 
16:30

12:00 
21:30 

Segunda-feira LAVRIO –Atenas- (Grécia) 06:00 --- 

 *Desembarque em botes. Se o tempo permitir.
(1) Importante: Nos cruzeiros com saídas nos dias 17 e 24 de Março, Creta não será visitada. Iremos direto de Patmos para Santorini, 
onde o barco permanecerá das 7hs às 20hs. 

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO:

Cat. T. Sup Cat. P. Cat. L

Atenas Crystal City 3*Sup /Arethusa 3*Sup / 
Golden City 3*Sup

Athenian Callirhoe 4* / Polis Grand 4* / 
Atheneum Grand 4* / Kubic 4*

Wyndham Grand 5* / NJV Athens Plaza 5* 
/ Grand Hyatt 5*

Cruzeiro Celestial Olympia na cabine IA (interior) ou XA (exterior)

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO DO 
CRUZEIRO (SEXTA-FEIRA)

Sexta-feira 
De 17/Mar a 27/Out/2023

• Taxa turística local de hospedagem, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 
5* = 4 €. Pagamento direto aos hotéis 
pelos clientes. 

O PREÇO NÃO INCLUI

• Em cada reserva pedimos que 
confirme os preços finais pois 
a companhia de cruzeiro pode 
lançar ofertas ao longo do 
ano e poderá beneficiar-se das 
mesmas, embora não possamos 
saber quando as ofertas serão 
lançadas ou para quais saídas 
serão aplicadas.

• A visita regular de Atenas em 
Março opera em espanhol na 
terça-feira e sábado. Resto dos 
dias opera em inglês.

• Cabine IA: Interiores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – Parte 
traseira)

• Cabine XA: Exteriores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – Parte 
traseira) 

• Preços não são válidos para 
clientes com passaporte dos 
Estados Unidos.

NOTA IMPORTANTE

R E F.: C 3045

7 dias
A PARTIR DE

1.445$
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Serviços básicos incluídos no roteiro:
• Traslado de chegada e saída do/para o ae-

roporto de Atenas.
• 3 noites de hospedagem e café da manhã 

no hotel escolhido (geralmente 2 noites 
antes do cruzeiro e 1 noite depois do cru-
zeiro).

• Visita de meio dia em tour regular.
• Traslados em serviço regular do hotel ao 

porto de Lavrio para embarque no cru-
zeiro e no retorno do porto ao hotel (não 
inclui traslados do aeroporto para o porto 
e vice–versa, consultar suplemento).

• Cruzeiro da Companhia CELESYAL 
CRUISES de 4 dias com pensão com-
pleta a bordo.

• Pacote básico de bebidas alcoólicas e 
não alcoólicas durante as refeições no 
cruzeiro.

• 1 excursão durante o cruzeiro para 
escolher entre:

 • Kusadasi: Visita da antiga cidade de  
   Éfeso

 • Patmos: Visita do Mosteiro
 • Santorini: Visita à cidade de Oia
• Seguro de viagem.

EGEU CLÁSSICO
BARCO: CELESTYAL OLYMPIA
CRUZEIRO DE 4 DIAS + 3 NOITES EM ATENAS = 8 DIAS.

Advertências:
A data de chegada a Atenas pode ser al-
terada em função do voo de cada clien-
te, seja confirmando uma das noites in-
cluídas no pacote antes do cruzeiro e as 
outras duas depois, ou seja confirmando 
noites extras. A data de saída de cada 
cruzeiro é inalterável.

CELESYAL CRUISES, reserva–se o di-
reito de cancelar qualquer cruzeiro, 
com ou sem aviso prévio, caso em que 
o valor pago pelo cliente será reembol-
sado. A CELESYAL CRUISES também se 
reserva o direito de alterar o itinerário 
de qualquer cruzeiro se, por qualquer 
motivo, for necessário. Adicionalmente, 
a empresa poderá, pelas mesmas razões, 
substituir qualquer navio por qualquer 
outro da empresa. Em ambos os casos, 
nada será reembolsado ao cliente, salvo 
se justificado pelo novo tipo de aloja-
mento oferecido.

Operação Porto Chegada Saída

Segunda–feira LAVRIO –Atenas– (Grécia) 
*MYKONOS (Grécia)

––– 
18:00

13:00 
23:00

Terça–feira KUSADASI –Éfeso– (Turquia) 
*PATMOS (Grécia)

07:00 
16:30

13:00 
21:30

Quarta–feira RODAS (Grécia) 07:00 18:00

Quinta–feira HERAKLION –Creta– (Grécia) 
*SANTORINI (Grécia)

07:00 
16:30 

12:00 
21:30

Sexta–feira LAVRIO –Atenas– (Grécia) 06:00 –––

**Desembarque em botes. Se o tempo permitir.
(1) Importante: Nos cruzeiros com saídas nos dias 13 e 20 de Março, Creta não será visitada. Iremos direto de Rodes para Santorini, 
onde o barco permanecerá das 7hs às 20hs. 

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO:

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em triplo Em duplo Sup. Sgl

Cat. T. Sup
Cabina IA (Interior) 1.670 1.900 1.110 
Cabina XA (Exterior) 1.825 2.125 1.220 

Cat. P.
Cabina IA (Interior) 1.740 1.980 1.245 
Cabina XA (Exterior) 1.890 2.210 1.360 

Cat. L.
Cabina IA (Interior) 1.915 2.155 1.380 
Cabina XA (Exterior) 2.065 2.385 1.495 

Taxas de embarque e gorjetas no cruzeiro (neto) 210
- O preço triplo aplica-se quando são 3 adultos (com mais de 12 anos).
- Preço 3ª pessoa criança (de 2 a 12 anos incompletos): desconto de 75% sobre o preço por pax em duplo.
- Crianças de 0 a 2 anos (sem completar 2 anos) dividindo habitação com 2 adultos, somente pagam as taxas de embarque.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cat. T. Sup Cat. P. Cat. L

Atenas Crystal City 3*Sup /Arethusa 3*Sup / 
Golden City 3*Sup

Athenian Callirhoe 4* / Polis Grand 4* / 
Atheneum Grand 4* / Kubic 4*

Wyndham Grand 5* / NJV Athens Plaza 5*  
/ Grand Hyatt 5*

Cruzeiro Celestial Olympia na cabine IA (interior) ou XA (exterior)

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO DO 
CRUZEIRO (SEGUNDA-FEIRA)

Segunda-feira 
De 13/Mar a 23/Out/2023

• Taxa turística local de 
hospedagem, por habitação e 
noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* 
= 4 €. Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

O PREÇO NÃO INCLUI

• Em cada reserva pedimos que 
confirme os preços finais pois 
a companhia de cruzeiro pode 
lançar ofertas ao longo do 
ano e poderá beneficiar-se das 
mesmas, embora não possamos 
saber quando as ofertas serão 
lançadas ou para quais saídas 
serão aplicadas.

• A visita regular de Atenas em 
Março opera em espanhol na 
terça-feira e sábado. Resto dos 
dias opera em inglês.

• Cabine IA: Interiores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – Parte 
traseira)

• Cabine XA: Exteriores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – Parte 
traseira) 

• Preços não são válidos para 
clientes com passaporte dos 
Estados Unidos.

NOTA IMPORTANTE

R E F.: C 3044

8 dias
A PARTIR DE

1.670$
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Dia livre para desfrutar da cida-
de. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. Começaremos o dia 
com uma visita panorâmica por Atenas. 
Passando pelos Propileus da Acrópole, a 
bela geometria do Partenon se desdo-
brará diante de nossos olhos e depois 
do Erecteion. Continuaremos pela Colina 
de Filipapo, Arco de Adriano, Parlamento 
com o Túmulo do Soldado Desconhecido 
e a cidade moderna. Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS – CORINTO – 
EPIDAURO – MICENAS – OLÍMPIA
Café da manhã. Saída em direção ao 
Canal de Corinto, onde faremos nossa 

primeira parada. Continuação para Epi-
dauro para visitar o seu teatro e o Mu-
seu de Esculápio. Continuaremos para a 
cidade de Náuplia. A última parada é em 
Micenas, visitando a Acrópole, o Portão 
dos Leões e a Tumba de Agamenon. Saí-
da para Olímpia. Jantar e hospedagem.

DIA 04 – OLÍMPIA – DELFOS
Café da manhã. Visita da Antiga 
Olímpia, local dos Jogos Olímpicos da 
Antiguidade. Visita ao Museu Arqueo-
lógico. Continuação por estrada a Del-
fos. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – DELFOS – KALAMBAKA
Café da manhã. Saída para visitar o 
Museu de Delfos, com a sua famosa 
estátua do Auriga de Bronze, e o Mu-
seu Arqueológico. Faremos uma parada 

para tirar fotos da estátua de Leônidas 
nas Termópilas. Saída a Kalambaka. 
Jantar e hospedagem.

DIA 06 – KALAMBAKA – 
METEORA – ATENAS
Café da manhã. Visita dos Monasté-
rios de Meteora, erguidos em enormes 
pedras de granito. Retorno a Atenas. 
Hospedagem.

DIA 07 – ATENAS
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

DIA 08 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

TODOS A GRÉCIA COM 
CIRCUITO CLÁSSICO

• A visita regular de Atenas na 
temporada de Novembro a 
Março opera em espanhol na 
terça-feira e sábado. Resto dos 
dias opera em inglês.

• Os hotéis durante o circuito 
clássico são de categoria única.

• Programa começando na terça-
feira ou sexta-feira, terá 1 noite 
no início do roteiro em Atenas e 
3 noites no final.

• Traslados de chegada e saída.
- Visita de meio dia de Atenas, 

incluindo entrada a Acrópole.
• 4 noites em Atenas em regime 

de hospedagem e café da 
manhã no hotel escolhido.

• Circuito Clássico de 4 dias / 
3 noites em regime de meia 
pensão com guia em espanhol 
durante o circuito.

• Seguro de viagem.

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em Triplo Em Duplo Supl. Sgl

Cat. T. Sup
03/Abr-29/Out 1.110 1.185 570
30/Oct-26/Fev 915 945 430
27/Fev-25/Mar 965 1.030 495

Cat. P
03/Abr-29/Out 1.190 1.270 685
30/Oct-26/Fev 1.060 1.150 500
27/Fev-25/Mar 1.060 1.110 610

Cat. L
03/Abr-29/Out 1.330 1.480 785
30/Oct-26/Fev 1.150 1.300 625
27/Fev-25/Mar 1.210 1.345 620

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Cat. T. Sup Cat. P Cat. L

Atenas Crystal City 3*s / Arethusa 3* / Dave Red 3*
Kubic 4* / Polis Grand 4* / Atheneum Grand 

4* / Athenaeum Eridanus 4* / 
Athenian Callirhoe 4*

Wyndham Grand 5* / Royal Olympic 5* / 
Grand Hyatt 5*

Olímpia Amalia 4* / Arty Grand 5*

Delfos Amalia 4*

Kalambaka Amalia 4*

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira e Terça-feira 
De 03/Abr a 24/Oct/2023

Quinta-feira e Sexta-feira 
De 05/Jun a 29/Set/2023

Segunda-feira     
De 30/Oct/23 a 25/Mar/2024

O PREÇO INCLUI

• Bebidas durante os jantares.
• Despesas pessoais. 
• Vistos.
• Taxa turística local de 

hospedagem, por habitação e 
noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* 
= 4 €. Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

NOTAS IMPORTANTES

R E F.: C 3050

8 dias
A PARTIR DE

915€
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Dia livre para desfrutar da cida-
de. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. De manhã, visita 
panorâmica do centro Neoclássico 
de Atenas: Parlamento, Universidade, 
Biblioteca e Academia Nacional, Pa-
lácio Ilion, Templo de Zeus, Porta de 
Adriano, Estádio Panatenaico e muitos 
outros monumentos míticos. Após a 
panorâmica, visitaremos a espeta-
cular Acrópole. Tarde livre na cidade. 
Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS – SANTORINI
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino a Santorini (tem-
po de viagem aprox. 7:30hs). Na chega-
da à ilha, traslado ao hotel escolhido e 
restante do dia livre. Hospedagem.

DIAS 04 E 05 – SANTORINI
Café da manhã no hotel. Hospe-
dagem. Dias livres na mágica ilha de 
Santorini, que muitos acreditam ser o 
Continente Perdido da Atlântida. A ca-
pital de Fira, localizada na parte mais 
alta da ilha, é uma cidade com casas 
brancas, ruas estreitas, cafés ao ar livre 
e lojas bonitas. Se desejar, poderá rea-
lizar OPCIONALMENTE um passeio de 
veleiro pela Caldera e as fontes termais 
com águas verdes e amarelas.

DIA 06 – SANTORINI – MYKONOS
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embar-
car no ferry com destino a Mykonos 
(tempo de viagem aprox. 2:30hs). 
Na chegada à ilha, traslado ao ho-
tel escolhido e restante do dia livre. 
Hospedagem.

DIAS 07 E 08 – MYKONOS
Café da manhã no hotel. Hospeda-

gem. Dias livres na ilha mágica. Local 
de contradições, Mykonos é o ponto 
de encontro internacional do “jet set”. 
Praias maravilhosas, lojas deslumbran-
tes e uma vida noturna incomparável 
contribuem para sua fama. 

DIA 09 – MYKONOS – ATENAS
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino ao Pireu (tempo 
de viagem aprox. 5:15hs). Chegada e 
traslado ao hotel escolhido em Atenas. 
Hospedagem.

DIA 10 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços

AFRODITE
ESTADIA NAS ILHAS COM FERRY

Cat. Turista Cat. Primeira Cat. Luxo

Atenas Cristal City 3*sup Athenaeum Eridanus 4*/Polis Grand 4* Wyndham Grand 5*

Santorini Kamari Beach 3*sup Hermes 4*/Epavlis 4* Majestic 5*

Mykonos Mykonos View 3*sup Yiannaki 4* / Penelope 4* / Livin 4* Myconian Avaton 5*

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. Turista Cat. Primeira Cat. Luxo

Baixa Meia Alta Baixa Meia Alta Baixa Meia Alta

Em triplo 1.415 1.550 1.715 1.680 1.900 1.980 1.870 2.165 2.705
Em duplo 1.490 1.810 1.980 1.885 2.130 2.265 2.065 2.435 3.170
Supl. Single 720 935 1.075 910 1.180 1.315 1.385 1.845 2.530
Supl. Hidrofoil Ath/Jtr (duração 5:15hs) 50
Supl. Hidrofoil Jmk/Ath (duração 3 horas) 40
Baixa Temporada: 15/Abr-15/Mai + 01-15/Out / Meia Temporada: 16/Mai-15/Jun e 16-30/Set  / Alta Temporada: 16/Jun-15/Set 

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 15/Abr a 15/Out/2023

• 3 noites de hospedagem em 
Atenas.

• 3 noites de hospedagem em 
Mykonos.

• 3 noites de hospedagem em 
Santorini.

• Café da manhã diário.
• Visita da cidade de Atenas.
• Bilhetes de ferry Pireu-Santori-

ni-Mykonos-Pireu.
• Ingressos em locais históricos 

durante as excursões guiadas.
• Traslados indicados no roteiro.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Taxa turística local de 
hospedagem, por habitação e 
noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* 
= 4 €. Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 3074

10 dias
A PARTIR DE

1.415€
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Dia livre para desfrutar da cida-
de. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. De manhã, visita 
panorâmica do centro Neoclássico 
de Atenas: Parlamento, Universidade, 
Biblioteca e Academia Nacional, Pa-
lácio Ilion, Templo de Zeus, Porta de 
Adriano, Estádio Panatenaico e mui-
tos outros monumentos míticos. Após 
a panorâmica, visitaremos a espeta-
cular Acrópole. Tarde livre na cidade. 
Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS – CORINTO – 
EPIDAURO – MICENAS – OLÍMPIA
Café da manhã. Saída em direção 
ao Canal de Corinto, onde faremos 
nossa primeira parada. Visitaremos o 
famoso Teatro de Epidauro, Museu de 
Esculápio (o pai da medicina). Conti-
nuaremos para a cidade de Náuplia, 
chegaremos a Micenas, onde podere-
mos conhecer a Acrópole, o Portão 
dos Leões e a Tumba de Agamenon. 
À tarde, atravessando o Peloponeso 
central chegaremos a Olímpia. Jantar 
e hospedagem.

DIA 04 – OLÍMPIA – DELFOS
Café da manhã. Saída para visitar o 
complexo arqueológico do local onde 
nasceram os Jogos Olímpicos. Visita ao 
estádio e ao Museu de Olímpia. À tarde, 
passando pela nova ponte do Rio–An-
tirion, a maior do mundo, chegamos a 
Delfos. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – DELFOS – ATENAS
Café da manhã. Em Delfos, cidade 
conhecida como o centro do mundo, 
visitaremos o museu local com a sua 
famosa estátua “O Auriga de Bronze” 
e o sítio arqueológico. Saída a Atenas, 
passando pela cidade de Arácova e 
arredores de Livadiá e Tebas. À tarde, 
retorno ao seu hotel em Atenas. Hos-
pedagem.

DIA 06 – ATENAS – SANTORINI
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino a Santorini (tem-
po de viagem aprox. 7:35hs). Na chega-
da à ilha, traslado ao hotel escolhido e 
restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 07 – SANTORINI
Café da manhã no hotel. Hospeda-
gem. Dia livre na mágica ilha de San-

torini, que muitos acreditam ser o Con-
tinente Perdido da Atlântida. A capital 
de Fira, localizada na parte mais alta da 
ilha, é uma cidade com casas brancas, 
ruas estreitas, cafés ao ar livre e lojas 
bonitas. Se desejar, poderá realizar OP-
CIONALMENTE um passeio de veleiro 
pela Caldera e as fontes termais com 
águas verdes e amarelas.

DIA 08 – SANTORINI – MYKONOS
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino a Mykonos (tem-
po de viagem aprox. 2:30hs). Na chega-
da à ilha, traslado ao hotel escolhido e 
restante do dia livre. Hospedagem.

DIA 09 – MYKONOS
Café da manhã no hotel. Hospeda-
gem. Dia livre na ilha para aproveitar 
o sol, o mar com praias maravilhosas, 
assim como a beleza desta ilha mágica, 
com sua incrível vida noturna. 

DIA 10 – MYKONOS – ATENAS
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino ao Pireu (tempo 
de viagem aprox. 5:15hs). Chegada e 
traslado ao hotel escolhido em Atenas. 
Hospedagem.

DIA 11 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

HERMES
CIRCUITO E ESTADIA NAS ILHAS COM FERRY

Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. Turista Cat. Primeira

Baixa Meia Alta Baixa Meia Alta

Em triplo 1.815 2.050 2.170 2.095 2.225 2.550
Em duplo 1.960 2.245 2.360 2.325 2.510 2.730
Supl. Single 895 1.220 1.160 1.115 1.275 1.190
Supl. Hidrofoil Ath/Jtr (duração 5:15hs) 50
Supl. Hidrofoil Jmk/Ath (duração 3 horas) 40
Baixa Temporada: 03-15/Abr + 01-24/Out  / Meia Temporada: 16/Abr-15/Jun e 15-30/Set  / Alta Temporada: 16/Jun-14/Set

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Cat. Turista Cat. Primeira

Atenas Cristal City 3*Sup The Athenian Callirhoe 4*

Olímpia Neda 3* Amalia 4* 

Delfos Hermes 3* Amalia 4*

Santorini Kamari Beach 3*sup Hermes Santorini 4*

Mykonos Mykonos View 3*sup Livin 4*

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira e Terça-feira  
De 03/Abr a 24/Out/2023

Quinta-feira e Sexta-feira 
De 01/Jun a 22/Set/2023

• 4 noites de hospedagem em 
Atenas.

• 2 noites de hospedagem em 
Mykonos.

• 2 noites de hospedagem em 
Santorini.

• Café da manhã diário.
• Circuito Clássico de 3 dias em 

regime de meia pensão.
• Visita de meio dia da cidade de 

Atenas.
• Bilhetes de ferry Pireu-Santori-

ni-Mykonos-Pireu.
• Ingressos em locais históricos 

durante as excursões guiadas.
• Traslados indicados no roteiro.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Taxa turística local de hospedagem, 
por habitação e noite:  
3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* = 4 €.  
Pagamento direto aos hotéis 
pelos clientes. 

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 3076

11 dias
A PARTIR DE

1.815€
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Dia livre para desfrutar da cida-
de. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. De manhã, visita 
panorâmica do centro Neoclássico 
de Atenas: Parlamento, Universidade, 
Biblioteca e Academia Nacional, Pa-
lácio Ilion, Templo de Zeus, Porta de 
Adriano, Estádio Panatenaico e muitos 
outros monumentos míticos. Após a 
panorâmica, visitaremos a espeta-
cular Acrópole. Tarde livre na cidade. 
Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS - MYKONOS
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino a Mykonos (tem-
po de viagem aprox. 5:15hs). Na chega-
da à ilha, traslado ao hotel e restante 
do dia livre. Hospedagem.

DIAS 04 E 05 – MYKONOS
Café da manhã no hotel. Hospeda-

gem. Dias livres na ilha mágica. Local 
de contradições, Mykonos é o ponto 
de encontro internacional do “jet set”. 
Praias maravilhosas, lojas deslumbran-
tes e uma vida noturna incomparável 
contribuem para sua fama. 

DIA 06 – MYKONOS - SANTORINI 
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino a Santorini (tem-
po de viagem aprox. 2:30hs). Na chega-
da à ilha, traslado ao hotel e restante 
do dia livre. Hospedagem.

DIAS 07 E 08 – SANTORINI
Café da manhã no hotel. Hospe-
dagem. Dias livres na mágica ilha de 
Santorini, que muitos acreditam ser o 
Continente Perdido da Atlântida. A ca-
pital de Fira, localizada na parte mais 
alta da ilha, é uma cidade com casas 
brancas, ruas estreitas, cafés ao ar li-
vre e lojas bonitas. Se desejar, poderá 
realizar OPCIONALMENTE um passeio 
de veleiro pela Caldera e as fontes ter-
mais com águas verdes e amarelas.

DIA 09 – SANTORINI – 
HERAKLION (CRETA)
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o porto para embarcar 
no ferry com destino a Heraklion na 
ilha de Creta (tempo de viagem aprox. 
2hs). Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 10 – HERAKLION (CRETA)
Café da manhã no hotel. Hospedagem. 
Dia livre para explorar esta bela ilha, 
a maior das ilhas gregas. As cidades de 
Heraklion, Ágios Nikolaos, Retimno, Cha-
nia, Elunda e a Garganta de Samariá são 
apenas uma parte das atrações de Creta. 
Tesouros arqueológicos, vestígios antigos 
e magníficos museus, praias esplêndidas 
e restaurantes fabulosos fazem de Creta 
um local ideal para as férias. 

DIA 11 – HERAKLION (CRETA) – 
ATENAS
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto para embarcar 
em um voo com destino a Atenas (in-
cluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 12 – ATENAS – CIDADE 
DE ORIGEM
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

ROTA DO TESEU
ESTADIA NAS ILHAS COM FERRY + AVIÃO

Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. Turista Cat. Primeira

Baixa Meia Alta Baixa Meia Alta

Em triplo 1.940 2.185 2.360 2.225 2.475 2.755
Em duplo 2.060 2.400 2.625 2.435 2.815 3.020
Supl. Single 1.000 1.170 1.290 1.295 1.555 1.535
Supl. Hidrofoil Ath/Jmk (duração 3 horas) 55
Baixa Temporada: 15/Abr-15/Mai + 01-20/Out / Meia Temporada: 16/Mai-20/Jun e 21-30/Set  / Alta Temporada: 21/Jun-20/Set

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Cat. Turista Cat. Primeira

Atenas Cristal City 3* Kubic 4*

Santorini Iliada 3* Hermes 4*

Mykonos Mykonos View 3* Penelope Village 4*

Heraklion Olympic 3* Ibis Styles Heraklion Central 4*

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 15/Abr a 20/Out/2023

• 3 noites de hospedagem em 
Atenas.

• 3 noites de hospedagem em 
Mykonos.

• 3 noites de hospedagem em 
Santorini.

• 2 noites de hospedagem em 
Heraklion (Creta).

• Café da manhã diário.
• Visita da cidade de Atenas.
• Bilhetes de ferry Pireu-Myko-

nos-Santorini-Heraklion.
• Bilhete aéreo Heraklion-Atenas 
• Entrada na Acrópole em Atenas.
• Traslados indicados no roteiro.
• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

• Taxa turística local de 
hospedagem, por habitação e 
noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* 
= 4 €. Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

• Despesas pessoais. 
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 4031 

12 dias
A PARTIR DE

1.940€

HERAKLION-ATENAS
VOO INCLUÍDO 
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Dia livre para desfrutar da cida-
de. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS – CORINTO – 
EPIDAURO – MICENAS – OLÍMPIA
Café da manhã. Saída em direção ao 
Canal de Corinto, onde faremos nos-
sa primeira parada. Continuação para 
Epidauro para visitar o seu teatro e o 
Museu de Esculápio. Continuaremos 
para a cidade de Náuplia. A última 
parada é em Micenas, visitando a 
Acrópole, o Portão dos Leões e a Tum-
ba de Agamenon. Saída para Olímpia. 
Jantar e hospedagem.

DIA 03 – OLÍMPIA – DELFOS
Café da manhã. Visita da Antiga 
Olímpia, local dos Jogos Olímpicos da 
Antiguidade. Visita ao Museu Arqueo-
lógico. Continuação por estrada a Del-
fos. Jantar e hospedagem.

DIA 04 – DELFOS – KALAMBAKA
Café da manhã. Saída para visitar o 
Museu de Delfos, com a sua famosa 
estátua do Auriga de Bronze, e o Mu-
seu Arqueológico. Faremos uma parada 
para tirar fotos da estátua de Leônidas 

nas Termópilas. Saída a Kalambaka. 
Jantar e hospedagem.

DIA 05 – KALAMBAKA – 
METEORA – ATENAS
Café da manhã. Visita dos Monasté-
rios de Meteora, erguidos em enormes 
pedras de granito. Retorno a Atenas. 
Hospedagem.

DIA 06 – ATENAS
Café da manhã. Começaremos o dia 
com uma visita panorâmica por Ate-

nas. Passando pelos Propileus da Acró-
pole, a bela geometria do Partenon se 
desdobrará diante de nossos olhos e 
depois do Erecteion. Continuaremos 
pela Colina de Filipapo, Arco de Adria-
no, Parlamento com o Túmulo do Sol-
dado Desconhecido e a cidade moder-
na. Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 07 – ATENAS – MYKONOS 
(INÍCIO DO CRUZEIRO)
Café da manhã. Na hora indicada, 
traslado para o Porto de Lavrio para 

GRÉCIA COMPLETA
COM CRUZEIRO

• Todos os traslados indicados. 
• 4 noites de hospedagem e café 

da manhã em Atenas.
• Visita de meio dia em Atenas, 

incluindo entrada a Acrópole.
• Circuito Clássico de 4 dias / 

3 noites em regime de meia 
pensão com guia em espanhol 
durante o circuito.

• Cruzeiro de 4 noites no Mar 
Egeu em regime de pensão 
completa, na categoría de 
cabine escolhida.

• Pacote básico de bebidas 
durante as refeições no 
cruzeiro, por favor consultar 
condições.

• 1 excursão durante o cruzeiro 
para escolher entre: 

 • Kusadasi: Visita da antiga 
  cidade de Éfeso

 • Patmos: Visita do Mosteiro
 • Santorini: Visita à cidad 

  de Oia
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em Triplo Em Duplo Sup. Sgl

Cat. T.Sup - Cabina IA 2.400 2.625 1.365

Cat. P. - Cabina IA 2.695 2.965 1.685

Cat. L. - Cabina XA 2.930 3.270 1.875

Taxas de embarque e gorjetas no cruzeiro (neto) 210

PREÇOS POR PESSOA EM USD

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 21/Mar a 17/Out/2023

• Taxa turística local de 
hospedagem, por habitação e 
noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* 
= 4 €. Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

• Gorjetas para o guia e 
motorista durante o circuito do 
dia 3 ao 5. Recomendamos USD 
5 por pax e dia para o guia e 
USD 3 por dia para o motorista.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 3263

12 dias
A PARTIR DE

2.400$
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iniciar um cruzeiro pelo Mar Egeu com 
pensão completa. Embarcaremos por 
volta das 13:00hs em um cruzeiro de 4 
noites no Mar Egeu. Chegada a Mykonos 
por volta das 18:00hs e tempo livre para 
visitar esta ilha famosa por suas maravi-
lhosas praias, suas deslumbrantes lojas ou 
sua incomparável vida noturna... Retorno 
ao barco e saída por volta das 23:00hs. 

DIA 08 – KUSADASI – PATMOS
Pensão completa a bordo. Chegada ao 
porto de Kusadasi, na costa turca por volta 
das 07:00hs. Desembarque e visita OPCIO-
NAL à Cidade Antiga de Éfeso. Éfeso, cujas 
escavações a caracterizam como uma das 
cidades mais importantes da antiguida-

de, entre vários monumentos veremos o 
Templo de Adriano, o Templo de Trajano, 
o Teatro ou a Biblioteca de Celso. Retorno 
ao cruzeiro por volta das 13:00hs. Nave-
gando em direção à ilha grega de Patmos. 
Chegaremos por volta das 16:30hs e visita 
por conta própria. Por volta das 21:30hs, 
navegação rumo a Rodes.

DIA 09 – RODES
Pensão completa a bordo. Chegada à 
ilha de Rodes, famosa porque na anti-
guidade se dizia que era representada 
pelo seu famoso Colosso de Rodes. 
Chegada por volta das 07:00hs. Visita 
OPCIONAL à cidade medieval de Rodes 
e à antiga Acrópole da cidade de Lindos 

e à Cidadela dos Cavaleiros. Tempo li-
vre. Retorno ao navio e navegação por 
volta das 18:00hs em direção a Creta.

DIA 10 – HERAKLION – SANTORINI
Pensão completa a bordo. Chegada à 
maior ilha da Grécia, Creta. Nela encon-
tramos o berço da civilização minóica. 
Chegada por volta das 07:00hs e tempo 
livre para visitar a ilha. Retorno ao navio 
por volta das 12:00hs e navegação em 
direção a Santorini, sua beleza selvagem, 
quase primitiva, irá deslumbrá–lo a partir 
do momento em que chegarmos à famosa 
caldeira. Descobrirá a magia das praias de 
rocha negra, das casas das cavernas, dos 
faróis ou das falésias íngremes… Chegada 
por volta das 16:30hs. Visita OPCIONAL 
a Oia, a cidade mais bonita e pitoresca 
da ilha. Retorno ao cruzeiro por volta das 
21:30hs para navegar em direção a Atenas.

DIA 11 – ATENAS
Café da manhã a bordo. Chegada do 
cruzeiro ao Porto de Lavrio por volta das 
07:00hs. Traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 12 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Operação Porto Chegada Saída

Segunda-feira LAVRIO –Atenas- (Grécia) 
*MYKONOS (Grécia)

--- 
18:00

13:00 
23:00

Terça-feira KUSADASI –Éfeso- (Turquia) 
*PATMOS (Grécia)

07:00 
16:30

13:00 
21:30

Quarta-feira RODAS (Grécia) 07:00 18:00

Quinta-feira HERAKLION –Creta- (Grécia) 
*SANTORINI (Grécia)

07:00 
16:30 

12:00 
21:30 

Sexta-feira LAVRIO –Atenas- (Grécia) 06:00 ---

* Se o tempo permitir. Desembarque em botes.

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO:

Cat. T. Sup-IA Cat. P-IA Cat. L-XA

Atenas Crystal City 3*s /Arethusa 3* / Golden City 3* Athenian Callirhoe 4* / Polis Grand 4* / 
Atheneum Grand 4* / Kubic 4*

Wyndham Grand 5* / NJV Athens Plaza 5* / 
Grand Hyatt 5*

Olímpia Neda 3* / Amalia  4*

Delfos Hermes 3* o Nafsiká Palace 3* / Amalia - 4*

Kalambaka Orfeas 3* / Amalia - 4*

Cruzeiro Celestyal Olympia

HOTÉIS PREVISTOS  (OU SIMILARES)

• No momento da reserva, o 
cliente deve decidir qual das 3 
excursões opcionais do cruzeiro 
quer realizar (veja seção “O 
Preço Inclui”).

• A visita regular de Atenas em 
Março opera em espanhol na 
terça-feira e sábado. Resto dos 
dias opera em inglês.

• Os hotéis durante o circuito 
clássico são de categoria única.

• Cabine IA: Interiores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – Parte 
traseira)

• Cabine XA: Exteriores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – Parte 
traseira) 

• Preços não são válidos para 
clientes com passaporte dos 
Estados Unidos.

NOTA IMPORTANTE
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Traslado ao 
hotel. Hospedagem .
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o assis-
tente será na saída da porta nº 13, no 
exterior do terminal. Se o aeroporto 
for o de Sabiha (SAW) encontrará o 
assistente no exterior do terminal, na 
coluna nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar 
uma visita de dia inteiro com almo-
ço incluindo: o antigo Hipódromo, o 
Obelisco de Teodósio, a Coluna Ser-
pentina e a Fonte do Imperador Gui-
lherme. Continuamos até a Mesquita 
Azul com seus 6 minaretes, Palácio 
Topkapi e Santa Sofia. Em seguida, 

traslado para visitar o Grande Bazar. 
Bazar coberto construído em 1660 
que pode ser considerado uma peque-
na cidade coberta por centenas de cú-
pulas, quatro mil lojas em seu interior 
com ruas estreitas, praças e 18 portas 
de acesso. Fim da visita no grande ba-
zar. Retorno ao hotel por conta pró-
pria. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL – 
CAPADÓCIA (EM AVIÃO)
Café da manhã. Saída do hotel para 
visita ao Bazar Egípcio e, a seguir, 
passeio de barco pelo Bósforo, estrei-
to que separa a Europa da Ásia, onde 
podemos apreciar a grande beleza das 
florestas de Istambul, seus palácios e 
os yalı, palácios de madeira construí-
dos em ambas margens. À tarde, tras-

NOVO ESSÊNCIAS 
DE ISTAMBUL E CAPADÓCIA

lado ao aeroporto de Istambul para 
embarque em um voo (incluído) com 
destino à Capadócia. Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e hospedagem.
Nota: Somente podemos garantir o 
jantar buffet no hotel se o avião pou-
sar na Capadócia antes das 19:30hs. 
Caso chegue mais tarde, o hotel dei-
xará um jantar frio na habitação. 

DIA 04 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
esta fascinante região e sua paisagem 
original, formada pela lava expelida 
pelos vulcões Erciyes e Haçane há 3 
milhões de anos. Visita ao museu ao 
ar livre do vale de Göreme, um incrível 
complexo monástico bizantino for-
mado por igrejas escavadas na rocha 
com belos afrescos. Visita aos vales 

Diárias exceto Domingo 
De 16/Mar/2023 a15/Mar/2024

Importante:
O itinerário descrito é para chegadas 
na terça-feira e sexta-feira. No caso de 
chegar na segunda-feira e quinta-feira, 
serão 3 noites em Istambul no início, e 
no caso de chegar na quarta-feira ou 
sábado, será 1 noite em Istambul no 
início e 2 noites no final.

DATAS DE INÍCIO

• As visitas em Istambul começam 
no hotel Ramada Old City. Para 
o restante dos hotéis, um ônibus 
ou carro passará por cada hotel 
para buscar os clientes para 
levá-los ao hotel Ramada e 
começar a excursão todos juntos 
a partir daí.

• Nas chegadas a Istambul na 
segunda-feira e quinta-feira (o 
circuito termina na Capadócia), 
sendo muito importante que 
nos informe o voo de saída de 
Istambul para poder reservar o 
voo Capadócia-Istambul e poder 
fazer a sua conexão.

• A ordem das visitas pode variar, 
mas visitaremos todos os lugares 
descritos no roteiro.

• O Grande Bazar está fechado no 
domingo e o Palácio de Topkapi 
está fechado na terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/Jul 
+ 29/Out o Grande Bazar e o 
Mercado de Especiarias em 
Istambul estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria dos 
hotéis será um duplo + cama 
extra de diferentes tamanhos e 
conforto.

• Durante o Ramadã, as principais 
atrações turísticas permanecerão 
abertas, embora os horários 
possam ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Dia

Chegadas: terça-feira e sexta-feira 
(programa como publicado)

Chegadas:
segunda-feira e quinta-feira

Chegadas: 
 quarta-feira e sábados

Dia 1 TER-SEX Chegada a Istambul SEG- QUI Chegada a Istambul QUA-SAB Chegada a Istambul
Dia 2 QUA- SAB Istambul TER- SEX Istambul QUI-DOM Istambul – Capadócia
Dia 3 QUI- DOM Istambul – Capadócia QUA- SAB Istambul SEX-SEG Capadócia
Dia 4 SEX-SEG Capadócia QUI-DOM Istambul – Capadócia SAB- TER Capadócia – Istambul
Dia 5 SAB- TER Capadócia – Istambul SEX- SEG Capadócia DOM - QUA Istambul

Dia 6 DOM-QUA Istambul– Fim dos serviços SAB- TER
Capadócia– Fim dos serviços  

(ver nota importante)
SEG- QUI Istambul– Fim dos serviços 

ORDEM DO PROGRAMA CONFORME O DIA DE CHEGADA

R E F. C 4082 

6 dias
A PARTIR DE

695€

NOVO
ITINERÁRIO INTERNOS INCLUIDOS

VOOS
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de Avcilar e Güvercinlik, que possuem 
uma paisagem espetacular das cha-
madas Chaminés das Fadas. Almoço 
durante a visita em restaurante local. 
Continuaremos com a visita do Vale de Pasa-
bagi ou Çavuşin. Durante a excursão teremos 
a oportunidade de visitar alguns ateliês típicos 
de tapetes, ônix e turquesa, onde poderá en-
contrar boa qualidade e preço. Ao final, retor-
no ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – CAPADÓCIA – 
ISTAMBUL (EM AVIÃO) 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo de cone-
xão (incluído) para Istambul. Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o assis-
tente será na saída da porta nº 13, no 
exterior do terminal. Se o aeroporto 

for o de Sabiha (SAW) encontrará o 
assistente no exterior do terminal, na 
coluna nº 13.

DIA 06 – ISTAMBUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as refeições 
incluidas no programa.

• Quota de serviços: Usd 40 por 
pessoa a ser pago diretamente no 
destino pelos passageiros ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço Inclui".

O PREÇO INCLUI

• Todos os traslados conforme 
itinerário.

• 3 noites de hospedagem e 
café da manhã em Istambul 
(conforme categoria escolhida). 

• 2 noites de hospedagem na 
Capadócia em meia pensão 
(conforme categoria escolhida).

• Visita de dia inteiro de 
Istambul, da cidade velha com 
almoço.

• Visita de meio dia do Bósforo.
• Visita de dia inteiro da 

Capadócia com almoço.
• Ingressos nos lugares históricos 

durante as excursões guiadas.
• Bilhete de avião Istambul/

Capadócia/Istambul (Permitido 
máximo 15kg por bagagem 
despachada)

• Seguro de viagem
• Taxas turísticas em 

hotéis na Turquia

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Resto de datas (Exc. 05-12/Jun**) 760 775 325 845 860 430 990 1.005 470 1.060 1.075 490

 01/Nov/23-29/Fev/24 (Exc. Fim de ano) 695 715 325 775 805 400 905 930 450 985 1.015 460

Fim de ano: 15/Dez/23-05/Jan/24 870 890 370 970 985 495 1.135 1.150 540 1.215 1.235 560

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 35

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request
Datas Fechadas: Devido à celebração da final da Champions League em Istambul no dia 11 de Junho, nenhuma saída deste programa pode ser confirmada de 05 a 

12 de Junho (ambos incluídos).

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Cidade Hotel

Opção ‘A’ 
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Ramada Old City 4*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*

Opção ‘B’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Konak / Avantgarde / Occidental Taksim / Midtown 4*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*

Opção ‘C’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Dosso Dossi Downtown / Ottoman Life Deluxe 5*

Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

Opção ‘D’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Elite World / Point Taksim / Barceló Taksim 5*

Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Encontro com o as-
sistente. Traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de Is-
tambul (IST) o encontro com o assistente 
será na saída da porta nº 13, no exterior 
do terminal. Se o aeroporto for o de Sa-
biha (SAW) encontrará o assistente no ex-
terior do terminal, na coluna nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para vi-
sita ao Bazar Egípcio e, a seguir, passeio 
de barco pelo Bósforo, estreito que separa 
a Europa da Ásia, onde podemos apreciar 
a grande beleza das florestas de Istambul, 
seus palácios e os yalı, palácios de madeira 
construídos em ambas margens. Restante 
da tarde livre e retorno ao hotel por conta 
própria. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar uma 
visita de dia inteiro com almoço in-
cluindo: o antigo Hipódromo, o Obelisco 

MARAVILHAS DA TURQUIA 
de Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fon-
te do Imperador Guilherme. Continuamos 
até a Mesquita Azul com seus 6 minaretes, 
Palácio Topkapi e Santa Sofia. Em seguida, 
traslado para visitar o Grande Bazar. Bazar 
coberto construído em 1660 que pode ser 
considerado uma pequena cidade coberta 
por centenas de cúpulas, quatro mil lojas 
em seu interior com ruas estreitas, praças 
e 18 portas de acesso. Fim da visita no 
grande bazar. Retorno ao hotel por conta 
própria. Hospedagem.

DIA 04 – ISTAMBUL – 
CAPADÓCIA (EM AVIÃO) 
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto para embar-
que em um voo (incluído) com des-
tino à Capadócia. Chegada e trasla-
do ao hotel. Jantar e hospedagem. 
Nota: Somente podemos garantir o 
jantar buffet no hotel se o avião pou-
sar na Capadócia antes das 19:30hs. 
Caso chegue mais tarde, o hotel deixa-
rá um jantar frio na habitação. 

DIA 05 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita desta fascinante 
região e sua paisagem original, formada 
pela lava expelida pelos vulcões há 3 mi-
lhões de anos. Visita ao museu ao ar livre 
do vale de Göreme, um incrível complexo 
monástico bizantino formado por igrejas 
escavadas na rocha com belos afrescos. Vi-
sita aos vales de Avcilar e Güvercinlik, que 
possuem uma paisagem espetacular das 
chamadas Chaminés das Fadas. Almoço 

• As visitas em Istambul começam 
no hotel Ramada Old City. Para 
o restante dos hotéis, um ônibus 
ou carro passará por cada hotel 
para buscar os clientes para 
levá-los ao hotel Ramada e 
começar a excursão todos juntos 
a partir daí.

• A ordem das visitas pode variar, 
mas visitaremos todos os lugares 
descritos no roteiro.

• O Grande Bazar está fechado no 
domingo e o Palácio de Topkapi 
está fechado na terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/Jul + 
29/Out o Grande Bazar e o Mer-
cado de Especiarias em Istambul 
estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria dos 
hotéis será um duplo + cama 
extra de diferentes tamanhos e 
conforto.

• Durante o Ramadã, as principais 
atrações turísticas permanece-
rão abertas, embora os horários 
possam ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

FECHAS DE INICIO

Diárias (Exceto domingos)  
De 16/Mar a 30/Nov/2023
Quinta-feira, Sexta-feira e 
Sábados 
De 01/Dez/23 a 15/Mar/2024.

Importante:
O itinerário descrito é para chegadas 
na segunda-feira e quinta-feira. No 
caso de chegar na terça-feira e sexta-
feira, serão 2 noites em Istambul no 
início e 2 noites no final. No caso de 
chegar na quarta-feira e sábado, será 
1 noite em Istambul no início e 3 
noites no final.

Dia

Chegada: segunda-feira e quinta-feira 
(programa como publicado)

Chegadas: terça-feira e sexta-feira Chegadas: quarta-feira e sábados

Dia 1 SEG- QUI Chegada a Istambul TER- SEX Chegada a Istambul QUA- SAB Chegada a Istambul

Dia 2 TER- SEX Istambul QUA- SAB Istambul QUI-DOM Istambul – Capadócia

Dia 3 QUA- SAB Istambul QUI-DOM Istambul – Capadócia SEX- SEG Capadócia

Dia 4 QUI-DOM Istambul – Capadócia SEX- SEG Capadócia SAB- TER Capadócia – Pamukkale

Dia 5 SEX- SEG Capadócia SAB- TER Capadócia – Pamukkale DOM-QUA Pamukkale–Esmirna– Istambul

Dia 6 SAB- TER Capadócia – Pamukkale DOM-QUA Pamukkale–Esmirna– Istambul SEG- QUI Istambul

Dia 7 DOM-QUA Pamukkale–Esmirna– Istambul SEG- QUI Istambul TER- SEX Istambul

Dia 8 SEG- QUI Istambul – Fim dos serviços TER- SEX Istambul – Fim dos serviços QUA- SAB Istambul – Fim dos serviços

ORDEM DO PROGRAMA CONFORME O DIA DE CHEGADA

R E F. E 4036
R E F.: ET–002 

(Ext. C. Azul y España)
R E F.: ET–001 

(Ext. Costa Amalfitana)

R E F.: C 4078

8 dias

A PARTIR DE

785€

INTERNOS INCLUIDOS
VOOS
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gens de muitos dias. Almoço em restau-
rante local e continuação até Pamukkale, 
lugar onde a alta concentração calcária de 
suas águas criou uma das formações mais 
espetaculares do mundo. Jantar e hos-
pedagem no hotel. Se o tempo permitir, 
terá tempo livre para desfrutar dos banhos 
termais do hotel. 

DIA 07 – PAMUKKALE – ÉFESO – 
ISTAMBUL (EM AVIÃO)
Café da manhã. Saída para visitar Hierá-
polis, antiga cidade helenística que hoje se 

em restaurante local. Continuaremos com a 
visita do Vale de Pasabagi ou Çavuşin. Du-
rante a excursão teremos a oportunidade 
de visitar alguns ateliês típicos de tapetes, 
ônix e turquesa. Ao final, retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – CAPADÓCIA –PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Pamukkale. 
No caminho, visita de um cervansaray, 
um tipo antigo de construção que surgiu 
ao longo das estradas principais onde as 
caravanas costumavam fazer longas via-

encontra em ruínas. Continuaremos com 
a visita ao famoso castelo de algodão, 
uma maravilha natural de gigantescas 
cascatas brancas formadas ao longo dos 
séculos pela passagem das águas carre-
gadas de sais calcários das fontes termais. 
No final, saída para Éfeso. Chegada e al-
moço em restaurante local. Em seguida, 
visita de Éfeso, a cidade antiga mais bem 
preservada da Ásia Menor. Visitaremos o 
Templo de Adriano, as Termas Romanas, 
a Biblioteca de Celso, o Odeon, o Teatro, 
etc... Continuaremos com a visita à Casa 
da Virgem Maria e posteriormente, visita-
remos um ateliê de couro onde podemos 
ver os famosos tecidos de couro da região 
do Egeu. A seguir, traslado ao aeroporto 
de Esmirna para embarcar em um voo de 
conexão (incluído) para Istambul. Che-
gada e traslado  ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de Is-
tambul (IST) o encontro com o assistente 
será na saída da porta nº 13, no exterior 
do terminal. Se o aeroporto for o de Sa-
biha (SAW) encontrará o assistente no ex-
terior do terminal, na coluna nº 13.

DIA 08 – ISTAMBUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

• Bebidas durante as refeições 
incluidas no programa.

• Quota de serviços: Usd 40 por 
pessoa a ser pago diretamente no 
destino pelos passageiros ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço 
Inclui".

O PREÇO INCLUI

• Todos os traslados conforme 
itinerário.

• Guia em espanhol.
• 4 noites de hospedagem e café da 

manhã em Istambul (conforme 
categoria escolhida). 

• 3 noites de circuito em meia 
pensão (conforme categoria 
escolhida).

• Visita de dia inteiro de Istambul e 
da cidade velha com almoço.

• Visita de meio dia do Bósforo.
• Visita de dia inteiro da Capadócia 

com almoço.
• Ingressos nos lugares históricos 

durante as excursões guiadas.
• Bilhete de avião Istambul/

Capadócia + Esmirna/Istambul 
(Permitido máximo 15kg por 
bagagem despachada)

• Seguro de viagem.
• Taxas turísticas em hotéis 

na Turquia.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cat. Cidade Hotel

Opção ‘A’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Ramada Old City 4*
Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*
Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Opção ‘B’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Konak / Avantgarde / Occidental Taksim / Midtown 4*
Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*
Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Opção ‘C’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Dosso Dossi Downtown / Ottoman Life Deluxe 5*
Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Opção ‘D’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Elite World / Point Taksim / Barceló Taksim 5*
Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

 Resto de datas (Exc. 02-12/Jun**) 830 845 345 985 1.005 475 1.120 1.135 710 1.230 1.245 835

 01/Nov/23-29/Fev/24 (Exc. Fim de ano) 785 805 310 935 955 450 1.030 1.045 650 1.170 1.185 770

 Fim de ano: 14/Dez/23-05/Jan/24 950 965 395 1.130 1.150 550 1.285 1.305 815 1.410 1.425 960

 Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 35

 Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request
Datas Fechadas: Devido à celebração da final da Champions League em Istambul no dia 11 de Junho, nenhuma saída deste programa pode ser confirmada de 02 a 
12 de Junho (ambos incluídos).

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)



ISTAMBUL

CAPADOCIA

130  l  EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024

ISTAMBUL E 
CAPADÓCIA AO COMPLETO 
DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Encontro 
com o assistente. Traslado ao ho-
tel. Hospedagem .
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de Is-
tambul (IST) o encontro com o assistente 
será na saída da porta nº 13, no exterior 
do terminal. Se o aeroporto for o de Sa-
biha (SAW) encontrará o assistente no 
exterior do terminal, na coluna nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL – 
ANCARA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída de manhã para 
Ancara, passando pelas montanhas de 
Bolu. Em Ancara, visitaremos o mauso-
léu de Ataturk que foi inaugurado em 
1953, dedicado ao fundador da Turquia 
moderna, Ataturk. É um bloco de mármo-
re de 40 toneladas com colunas, ao qual 

se acede por uma grande rua ladeada de 
leões, que termina numa grande praça. 
Almoço em restaurante local. Continua-
ção para a Capadócia. No percurso tam-
bém visitaremos o lago salgado. Chega-
da, jantar e hospedagem no hotel.

DIA 03 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita desta fasci-
nante região e sua paisagem original, 
formada pela lava expelida pelos vul-
cões há 3 milhões de anos. Visita ao 
museu ao ar livre do vale de Göreme, 
um incrível complexo monástico bi-
zantino formado por igrejas escavadas 
na rocha com belos afrescos. Visita 
aos vales de Avcilar e Güvercinlik, que 
possuem uma paisagem espetacular 
das chamadas Chaminés das Fadas. 
Almoço em restaurante local. Con-
tinuaremos com a visita do Vale de 
Pasabagi ou Çavuşin. Durante a excur-
são teremos a oportunidade de visitar 
alguns ateliês típicos de tapetes, ônix 
e turquesa. Ao final, retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem. 

DATAS DE INÍCIO

Diárias (Exceto domingos)  
De 16/Mar a 30/Nov/2023
Quinta-feira, Sexta-feira e 
Sábados 
De 01/Dez/23 a 15/Mar/24
Importante: 
O itinerário descrito é para chegadas na 
quarta-feira e sábado. No caso de chegar 
na segunda-feira e quinta-feira, serão 3 
noites em Istambul no início e 1 noite no 
final. No caso de chegar na terça-feira e 
sexta-feira, serão 2 noites em Istambul 
no início e 2 noites no final.

• As visitas em Istambul 
começam no hotel Ramada 
Old City. Para o restante 
dos hotéis, um ônibus ou 
carro passará por cada hotel 
para buscar os clientes para 
levá-los ao hotel Ramada e 
começar a excursão todos 
juntos a partir daí.

• A ordem das visitas pode 
variar, mas visitaremos todos 
os lugares descritos no 
roteiro.

• O Grande Bazar está fechado 
no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/Jul 
+ 29/Out o Grande Bazar e o 
Mercado de Especiarias em 
Istambul estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Dia

Chegadas: quarta-feira e sábados 
(programa como publicado)

Chegadas: 
segunda-feira e quinta-feira

Chegadas 
terça-feira e sexta-feira

Dia 1 QUA- SAB Chegada a Istambul SEG- QUI Chegada a Istambul TER- SEX Chegada a Istambul

Dia 2 QUI-DOM Istambul-Ankara-Capadócia TER- SEX Istambul QUA- SAB Istambul
Dia 3 SEX- SEG Capadócia QUA- SAB Istambul QUI-DOM Istambul-Ankara-Capadócia 
Dia 4 SAB- TER Capadócia QUI-DOM Istambul-Ankara-Capadócia  SEX- SEG Capadócia
Dia 5 DOM-QUA Capadócia - Istambul SEX- SEG Capadócia SAB-TER Capadócia
Dia 6 SEG- QUI Istambul SAB- TER Capadócia DOM-QUA Capadócia - Istambul
Dia 7 TER- SEX Istambul DOM-QUA Capadócia - Istambul SEG- QUI   Istambul
Dia 8 QUA- SAB Istambul - Fin de servicios SEG- QUI Istambul - Fin de servicios TER- SEX Istambul - Fin de servicios

ORDEM DO PROGRAMA CONFORME O DIA DE CHEGADA

R E F. C 4083

8 dias
A PARTIR DE

795€

CAPADOCIA–ISTAMBUL
VOO INCLUIDO



EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024 l  131 

sita da cidade subterrânea e não será 
substituída por outra atividade)

DIA 05 – CAPADÓCIA – 
ISTAMBUL (EM AVIÃO) 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo de cone-
xão (incluído) para Istambul. Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o assis-
tente será na saída da porta nº 13, no 

DIA 04 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída para contem-
plar esta fascinante região de paisa-
gens lunares, formada ao longo dos 
séculos na espessa e macia camada de 
lava esculpida pelos dois vulcões pró-
ximos. Em seguida, visita ao vale Uçhi-
sar, onde poderá ver a antiga fortaleza 
esculpida na rocha e o ponto mais alto 
de Urgup, onde terá uma vista panorâ-
mica de todas as paisagens dos vales 
da região. Almoço em restaurante lo-
cal. Visita à vila de Avanos, hoje fa-
mosa por sua cerámica. O artesanato 
de cerâmica remonta à era hitita e 
foi particularmente desenvolvido em 
Avanos. Poderemos visitar uma ola-
ria. À tarde, visita da incrível cidade 
subterrânea de Ozkonak ou Kaymakli 
(visita de uma delas), usada pelas co-
munidades cristãs como refúgio para 
escapar da perseguição. Ao final, re-
torno ao hotel. Jantar e hospedagem. 
(Nota importante: de 30/Out/23 a 31/
Mar/24 não será possível realizar a vi-

exterior do terminal. Se o aeroporto for 
o de Sabiha (SAW) encontrará o assis-
tente no exterior do terminal, na coluna 
nº 13.

DIA 06 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para 
visita ao Bazar Egípcio e, a seguir, 
passeio de barco pelo Bósforo, estrei-
to que separa a Europa da Ásia, onde 
podemos apreciar a grande beleza das 
florestas de Istambul, seus palácios e 
os yalı, palácios de madeira construídos 
em ambas margens. Restante da tarde 
livre e retorno ao hotel por conta pró-
pria. Hospedagem.

DIA 07 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar 
uma visita de dia inteiro com almoço 
incluindo: o antigo Hipódromo, o Obe-
lisco de Teodósio, a Coluna Serpentina e 
a Fonte do Imperador Guilherme. Conti-
nuamos até a Mesquita Azul com seus 6 
minaretes, Palácio Topkapi e Santa So-
fia. Em seguida, traslado para visitar o 
Grande Bazar. Bazar coberto construído 
em 1660 que pode ser considerado uma 
pequena cidade coberta por centenas de 
cúpulas, quatro mil lojas em seu interior 
com ruas estreitas, praças e 18 portas 
de acesso. Fim da visita no grande ba-
zar. Retorno ao hotel por conta própria. 
Hospedagem.

DIA 08 – ISTAMBUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as refeições 
incluidas no programa.

• Quota de serviços: Usd 
40 por pessoa a ser pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO INCLUI

• Todos os traslados conforme 
itinerário.

• Guia em espanhol.
• 4 noites de hospedagem e 

café da manhã em Istambul 
(conforme categoria escolhida). 

• 3 noites de circuito pela 
Capadócia em pensão 
completa (conforme categoria 
escolhida).

• Visita de dia inteiro de 
Istambul e da cidade velha 
com almoço.

• Visita de meio dia do Bósforo.
• 2 visitas de dia inteiro na 

Capadócia.
• Ingressos nos lugares históricos 

durante as excursões guiadas.
• Bilhete de avião Capadócia/ 

Istambul (Permitido 
máximo 15kg por bagagem 
despachada)

• Seguro de viagem.
• Taxas turísticas em hotéis 

na Turquia

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. Sgl
Em 

triplo
Em 

duplo
Supl. Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. Sgl
Em 

triplo
Em 

duplo
Supl. 
Sgl

Resto de datas (Exc. 02-12/Jun**) 855 870 300 1.020 1.035 470 1.295 1.310 650 1.460 1.480 820

01/Nov/23-29/Fev/24 (Exc. Fim de ano) 795 810 300 960 980 470 1.235 1.255 650 1.405 1.420 820

Fim de ano: 14/Dez/23-05/Jan/24 980 995 350 1.170 1.190 540 1.485 1.505 750 1.675 1.695 940

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 35

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request
Datas Fechadas: Devido à celebração da final da Champions League em Istambul no dia 11 de Junho, nenhuma saída deste programa pode ser confirmada de 02 a 12 de Junho (ambos incluídos).

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cat. Cidade Hotel

Opção ‘A’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Ramada Old City 4*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*

Opção ‘B’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Konak / Avantgarde / Occidental  Taksim / Midtown 4*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*

Opção ‘C’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Dosso Dossi Downtown / Ottoman Life Deluxe 5*

Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

Opção ‘D’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Elite World / Point Taksim / Barceló Taksim 5*

Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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cluindo: o antigo Hipódromo, o Obelisco 
de Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fon-
te do Imperador Guilherme. Continuamos 
até a Mesquita Azul com seus 6 minaretes, 
Palácio Topkapi e Santa Sofia. Em seguida, 
traslado para visitar o Grande Bazar. Bazar 
coberto construído em 1660 que pode ser 
considerado uma pequena cidade coberta 
por centenas de cúpulas, quatro mil lojas 
em seu interior com ruas estreitas, praças 
e 18 portas de acesso. Fim da visita no 
grande bazar. Retorno ao hotel por conta 
própria. Hospedagem.

DIA 04 – ISTAMBUL – 
ANCARA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída de manhã para 
Ancara, passando pelas montanhas de 
Bolu. Em Ancara, visitaremos o mausoléu 
de Ataturk que foi inaugurado em 1953, 
dedicado ao fundador da Turquia moder-
na, Ataturk. É um bloco de mármore de 40 
toneladas com colunas, ao qual se acede 
por uma grande rua ladeada de leões, 

que termina numa grande praça. Almoço 
em restaurante local. Continuação para a 
Capadócia. No percurso também visita-
remos o lago salgado. Chegada, jantar e 
hospedagem no hotel.

DIA 05 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita desta fascinante 
região e sua paisagem original, formada 
pela lava expelida pelos vulcões há 3 mi-
lhões de anos. Visita ao museu ao ar livre 
do vale de Göreme, um incrível complexo 
monástico bizantino formado por igrejas 
escavadas na rocha com belos afrescos. 
Visita aos vales de Avcilar e Güvercinlik, 
que possuem uma paisagem espetacu-
lar das chamadas Chaminés das Fadas. 
Almoço em restaurante local. Continu-
aremos com a visita do Vale de Pasabagi 
ou Çavuşin. Durante a excursão teremos a 
oportunidade de visitar alguns ateliês tí-
picos de tapetes, ônix e turquesa. Ao final, 
retorno ao hotel. Jantar e hospedagem. 

DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Encontro com o as-
sistente. Traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de Is-
tambul (IST) o encontro com o assistente 
será na saída da porta nº 13, no exterior 
do terminal. Se o aeroporto for o de Sa-
biha (SAW) encontrará o assistente no ex-
terior do terminal, na coluna nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para vi-
sita ao Bazar Egípcio e, a seguir, passeio 
de barco pelo Bósforo, estreito que separa 
a Europa da Ásia, onde podemos apreciar 
a grande beleza das florestas de Istambul, 
seus palácios e os yalı, palácios de madeira 
construídos em ambas margens. Restante 
da tarde livre e retorno ao hotel por conta 
própria. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar uma 
visita de dia inteiro com almoço in-

TURQUIA CONFORT 
Diárias (Exceto domingos)   
De 16/Mar a 30/Nov/2023
Quinta-feira, Sexta-feira e 
Sábados    
De 01/Dez/23 a 15/Mar/24.

Importante:
O itinerário descrito é para chegadas na 
segunda-feira e quinta-feira. No caso de 
chegar na terça-feira e sexta-feira, serão 2 
noites em Istambul no início e 2 noites no 
final. No caso de chegar na quarta-feira e 
sábado, será 1 noite em Istambul no início 
e 3 noites no final.

DATAS DE INÍCIO

• As visitas em Istambul 
começam no hotel Ramada 
Old City. Para o restante 
dos hotéis, um ônibus ou 
carro passará por cada hotel 
para buscar os clientes para 
levá-los ao hotel Ramada e 
começar a excursão todos 
juntos a partir daí.

• A ordem das visitas pode 
variar, mas visitaremos 
todos os lugares descritos no 
roteiro.

• O Grande Bazar está fechado 
no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/Jul 
+ 29/Out o Grande Bazar e o 
Mercado de Especiarias em 
Istambul estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Dia
Chegadas: 

segunda-feira e quinta-feira
Chegadas:  

terça-feira e sexta-feira
Chegadas: 

 quarta-feira e sábados

Dia 1 SEG- QUI Chegada a Istambul TER- SEX Chegada a Istambul QUA- SAB Chegada a Istambul
Dia 2 TER- SEX Istambul QUA- SAB Istambul QUI-DOM Istambul -Ancara- Capadócia
Dia 3 QUA- SAB Istambul QUI-DOM Istambul -Ancara- Capadócia SEX- SEG Capadócia
Dia 4 QUI-DOM Istambul -Ancara-Capadócia SEX- SEG Capadócia SAB- TER Capadócia – Pamukkale
Dia 5 SEX- SEG Capadócia SAB- TER Capadócia – Pamukkale DOM-QUA Pamukkale – Esmirna – Istambul
Dia 6 SAB- TER Capadócia – Pamukkale DOM-QUA Pamukkale – Esmirna – Istambul SEG- QUI Istambul
Dia 7 DOM-QUA Pamukkale – Esmirna – Istambul SEG- QUI Istambul TER- SEX Istambul
Dia 8 SEG- QUI Istambul – Fim dos serviços TER- SEX Istambul – Fim dos serviços QUA- SAB Istambul – Fim dos serviços

ORDEM DO PROGRAMA CONFORME O DIA DE CHEGADA

R E F. C 4080

8 dias
A PARTIR DE

720€

IZM–IST
VOO INCLUIDO
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almoço em restaurante local. Em se-
guida, visita de Éfeso, a cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor. 
Visitaremos o Templo de Adriano, as 
Termas Romanas, a Biblioteca de Celso, 
o Odeon, o Teatro, etc... Continuaremos 
com a visita à Casa da Virgem Maria e 
posteriormente, visitaremos um ateliê 
de couro onde podemos ver os famosos 
tecidos de couro da região do Egeu. A 
seguir, traslado ao aeroporto de Esmir-
na para embarcar em um voo de cone-
xão (incluído) para Istambul. Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o as-

DIA 06 – CAPADÓCIA –PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Pamukkale. 
No caminho, visita de um cervansaray, 
um tipo antigo de construção que surgiu 
ao longo das estradas principais onde as 
caravanas costumavam fazer longas via-
gens de muitos dias. Almoço em restau-
rante local e continuação até Pamukkale, 
lugar onde a alta concentração calcária de 
suas águas criou uma das formações mais 
espetaculares do mundo. Jantar e hos-
pedagem no hotel. Se o tempo permitir, 
terá tempo livre para desfrutar dos banhos 
termais do hotel. 

DIA 07 – PAMUKKALE – 
ÉFESO – ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Saída para 
visitar Hierápolis, antiga cidade hele-
nística que hoje se encontra em ruínas. 
Continuaremos com a visita ao famo-
so castelo de algodão, uma maravilha 
natural de gigantescas cascatas bran-
cas formadas ao longo dos séculos 
pela passagem das águas carregadas 
de sais calcários das fontes termais. 
No final, saída para Éfeso. Chegada e 

sistente será na saída da porta nº 13, 
no exterior do terminal. Se o aeropor-
to for o de Sabiha (SAW) encontrará o 
assistente no exterior do terminal, na 
coluna nº 13.

DIA 08 – ISTAMBUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

• Todos os traslados conforme 
itinerário.

• Guia em espanhol.
• 4 noites de hospedagem e 

café da manhã em Istambul 
(conforme categoria 
escolhida). 

• 3 noites de circuito em pensão 
completa (conforme categoria 
escolhida) + 1 almoço no 
Éfeso.

• Visita de dia inteiro de 
Istambul e da cidade velha 
com almoço.

• Visita de meio dia do Bósforo.
• Visita de dia inteiro na 

Capadócia. 
• Ingressos nos lugares históricos 

durante as excursões guiadas.
• Bilhete de avião Esmirna/ 

Istambul 
• Seguro de viagem.
• Taxas turísticas em hotéis 

na Turquia.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as 
refeições incluidas no 
programa.

• Quota de serviços: Usd 
40 por pessoa a ser pago 
diretamente no destino 
pelos passageiros ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO INCLUI

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’
Em 

triplo
Em 

duplo
Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

 Resto de datas (Exc. 02-12/Jun**) 760 780 345 920 935 475 1.055 1.070 710 1.160 1.180 835

 01/Nov/23-29/Fev/24 (Exc. Fim de ano) 720 735 385 870 885 525 960 980 800 1.105 1.120 895

 Fim de ano: 14/Dez/23-05/Jan/24 870 890 395 1.055 1.075 545 1.210 1.225 815 1.330 1.350 960

 Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 35

 Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request
Datas Fechadas: Devido à celebração da final da Champions League em Istambul no dia 11 de Junho, nenhuma saída deste programa pode ser confirmada de 02 a 12 de Junho (ambos incluídos).

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Cat. Cidade Hotel

Opção ‘A’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Ramada Old City 4*
Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*
Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Opção ‘B’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Konak / Avantgarde / Occidental Taksim / Midtown 4*
Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*Capadócia 

Hierapark Therman & Spa 4* Pamukkale

Opção ‘C’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Dosso Dossi Downtown / Ottoman Life Deluxe 5*
Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Opção ‘D’
(5*Em Istambul)

Istambul (Zona Taksim) Elite World / Point Taksim / Barceló Taksim 5*
Capadócia (Tipo Caverna) Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD Cave 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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• Todos os traslados conforme 
itinerário.

• Guia em espanhol.
• 4 noites de hospedagem e 

café da manhã em Istambul 
(conforme categoria 
escolhida). 

• 5 noites de circuito em meia 
pensão (conforme categoria 
escolhida).

• 5 almoços incluídos durante o 
circuito.

• Visita de dia inteiro de 
Istambul e da cidade velha 
com almoço.

• Visita de dia inteiro da 
Capadócia.

• Ingressos nos lugares 
históricos durante as 
excursões guiadas.

• Seguro de viagem.
• Taxas turísticas em hotéis 

na Turquia.

DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Encontro com o as-
sistente. Traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o as-
sistente será na saída da porta nº 13, 
no exterior do terminal. Se o aeropor-
to for o de Sabiha (SAW) encontrará o 
assistente no exterior do terminal, na 
coluna nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL – 
ANCARA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída de manhã para 
Ancara, passando pelas montanhas de 
Bolu. Em Ancara, visitaremos o mau-
soléu de Ataturk que foi inaugurado 
em 1953, dedicado ao fundador da Tur-
quia moderna, Ataturk. É um bloco de 
mármore de 40 toneladas com colunas, 
ao qual se acede por uma grande rua 
ladeada de leões, que termina numa 
grande praça. Almoço em restaurante 
local. Continuação para a Capadócia. 
No percurso também visitaremos o 
lago salgado. Chegada, jantar e hos-
pedagem no hotel.

DIA 03 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita desta fascinante 
região e sua paisagem original, formada 
pela lava expelida pelos vulcões há 3 mi-
lhões de anos. Visita ao museu ao ar livre 
do vale de Göreme, um incrível complexo 
monástico bizantino formado por igrejas 
escavadas na rocha com belos afrescos. Vi-
sita aos vales de Avcilar e Güvercinlik, que 
possuem uma paisagem espetacular das 
chamadas Chaminés das Fadas. Almoço 
em restaurante local. Continuaremos com a 
visita do Vale de Pasabagi ou Çavuşin. Du-
rante a excursão teremos a oportunidade 
de visitar alguns ateliês típicos de tapetes, 
ônix e turquesa. Ao final, retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 04 – CAPADÓCIA –PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Pamukkale. 
No caminho, visita de um cervansaray, 
um tipo antigo de construção que surgiu 
ao longo das estradas principais onde as 
caravanas costumavam fazer longas via-
gens de muitos dias. Almoço em restau-
rante local e continuação até Pamukkale, 
lugar onde a alta concentração calcária de 

suas águas criou uma das formações mais 
espetaculares do mundo. Jantar e hos-
pedagem no hotel. Se o tempo permitir, 
terá tempo livre para desfrutar dos banhos 
termais do hotel. 

DIA 05 – PAMUKKALE – ÉFESO  
ESMIRNA (OU KUSADASI)
Café da manhã. Saída para visitar Hie-
rápolis, antiga cidade helenística que hoje 
se encontra em ruínas. Continuaremos 
com a visita ao famoso castelo de algo-
dão, uma maravilha natural de gigantes-
cas cascatas brancas formadas ao longo 
dos séculos pela passagem das águas 
carregadas de sais calcários das fontes 
termais. No final, saída para Éfeso. Che-
gada e almoço em restaurante local. Em 
seguida, visita a Éfeso, a cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor. 
Visitaremos o Templo de Adriano, as 
Termas Romanas, a Biblioteca de Celso, 
o Odeon, o Teatro, etc... Continuaremos 
com a visita à Casa da Virgem Maria e 
posteriormente, visitaremos um ateliê 
de couro, onde podemos ver os famo-
sos tecidos de couro da região do Egeu. 

TODA TURQUIAQuinta-feira, Sexta-feira e 
Sábados        
De 16/Mar/23 a 15/Mar/24.

Importante:
O itinerário descrito é para chegadas 
aos sábados. No caso de chegar na 
sexta-feira, serão 2 noites em Istambul 
no início e 2 noites no final. No caso de 
chegar na quinta-feira, serão 3 noites 
em Istambul no início e 1 noite no final. 

DATAS DE INÍCIO

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as 
refeições incluidas no 
programa.

• Quota de serviços: Usd 
40 por pessoa a ser pago 
diretamente no destino 
pelos passageiros ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

Dia
Chegadas: sábado 

(programa como publicado)
Chegadas: sexta-feira Chegadas: quinta-feira

Dia 1 Sábado Destino - Istambul Sexta Destino - Istambul Quinta Destino - Istambul
Dia 2 Domingo Istambul - Capadócia Sábado Istambul Sexta Istambul
Dia 3 Segunda Capadócia Domingo Istambul - Capadócia Sábado Istambul
Dia 4 Terça Capadócia - Pamukkale Segunda Capadócia Domingo Istambul - Capadócia
Dia 5 Quarta Pamukkale-Esmirna Terça Capadócia - Pamukkale Segunda Capadócia
Dia 6 Quinta Esmirna - Canakkale Quarta Pamukkale-Esmirna Terça Capadócia - Pamukkale

Dia 7 Sexta Canakkale - Istambul Quinta Esmirna - Canakkale Quarta Pamukkale-Esmirna
Dia 8 Sábado Istambul Sexta Canakkale - Istambul Quinta Esmirna - Canakkale 
Dia 9 Domingo Istambul Sábado Istambul Sexta Canakkale - Istambul 
Dia 10 Segunda Istambul - Destino Domingo Istambul - Destino Sábado Istambul - Destino

ORDEM DO PROGRAMA CONFORME O DIA DE CHEGADA

R E F. C 4084

10 dias
A PARTIR DE

785€
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DIA 07 – CANAKKALE – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para atravessar o 
Estreito de Dardanelos e chegar ao lado 
europeu. Continuação para Istambul. Che-
gada e hospedagem.

DIA 08 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar uma 
visita de dia inteiro com almoço in-
cluindo: o antigo Hipódromo, o Obelisco 
de Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fon-
te do Imperador Guilherme. Continuamos 
até a Mesquita Azul com seus 6 minaretes, 
Palácio Topkapi e Santa Sofia. Em seguida, 
traslado para visitar o Grande Bazar. Bazar 
coberto construído em 1660 que pode ser 

Continuação da nossa viagem para Es-
mirna. Jantar e hospedagem no hotel. 
Nota: em algumas saídas, a hospeda-
gem pode ser em Kusadasi em vez de 
Esmirna.
 
DIA 06 – ESMIRNA (OU KUSADASI) – 
TRÓIA – CANAKKALE
Café da manhã. Saída de manhã para 
Tróia. Visita da cidade onde ocorreu a 
mítica Guerra de Tróia e o famoso Ca-
valo reconstruído em madeira. Almoço 
em restaurante local. Saída para Ca-
nakkale, localizada às margens do Es-
treito de Dardanelos. Chegada ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

considerado uma pequena cidade coberta 
por centenas de cúpulas, quatro mil lojas 
em seu interior com ruas estreitas, praças 
e 18 portas de acesso. Fim da visita no 
grande bazar. Retorno ao hotel por conta 
própria. Hospedagem.

DIA 09 – ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje teremos o dia livre 
para continuar aproveitando esta cidade 
maravilhosa. Possibilidade de fazer a vi-
sita opcional do cruzeiro pelo Bósforo e 
Bazar das Especiarias (ou Bazar Egípcio). 
Hospedagem.

DIA 10 – ISTAMBUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

Cat. Cidade Hotel

Opção ‘A’
(4*Em 

Istambul)

Istambul (Zona Old City) Ramada Old City 4*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Esmirna Greymark / Ramada Plaza 4*

Canakkale Iris Hotel 4*

Opção ‘B’
(4*Em 

Istambul)

Istambul (Zona Taksim) 
Konak / Avantgarde / Occidental 

Taksim / Midtown 4*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Esmirna Greymark / Ramada Plaza 4*

Canakkale Iris Hotel 4*

Opção ‘C’
(5*Em 

Istambul)

Istambul (Zona Old City)
Dosso Dossi Downtown / 
Ottoman Life Deluxe 5*

Capadócia (Tipo Caverna)
Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD 

Cave 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Esmirna Greymark / Ramada Plaza 4*

Canakkale Iris Hotel 4*

Opção ‘D’
(5*Em 

Istambul)

Istambul (Zona Taksim) 
Elite World / Point Taksim / 

Barceló Taksim 5*

Capadócia (Tipo Caverna)
Yunak Evleri/ Dree Suite / MCD 

Cave 4*

Pamukkale Hierapark Therman & Spa 4*

Esmirna Greymark / Ramada Plaza 4*

Canakkale Iris Hotel 4*

• As visitas em Istambul começam 
no hotel Ramada Old City. Para o 
restante dos hotéis, um ônibus ou 
carro passará por cada hotel para 
buscar os clientes para levá-los 
ao hotel Ramada e começar a 
excursão todos juntos a partir daí.

• A ordem das visitas pode variar, 
mas visitaremos todos os lugares 
descritos no roteiro.

- O Grande Bazar está fechado no 
domingo e o Palácio de Topkapi 
está fechado na terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/
Jul + 29/Out o Grande Bazar e 
o Mercado de Especiarias em 
Istambul estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria dos 
hotéis será um duplo + cama 
extra de diferentes tamanhos e 
conforto.

• Durante o Ramadã, as principais 
atrações turísticas permanecerão 
abertas, embora os horários 
possam ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’
Em 

triplo
Em 

duplo
Supl. Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. Sgl
Em 

triplo
Em 

duplo
Supl. Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. Sgl

 Resto de datas (Exc. 01-11/Jun**) 785 800 450 965 985 620 1.240 1.260 500 1.410 1.425 670

 14/Dez/23-05/Jan/24 895 915 520 1.105 1.125 710 1.425 1.440 580 1.615 1.635 770

 Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 35

 Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

Datas Fechadas: Devido à celebração da final da Champions League em Istambul no dia 11 de Junho, nenhuma saída deste programa pode ser confirmada de 01 a 11 de Junho (ambos incluídos).

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada em Istambul.  Encontro 
com o assistente. Traslado  ao 
hotel .  Hospedagem .
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o assis-
tente será na saída da porta nº 13, no 
exterior do terminal. Se o aeroporto for 
o de Sabiha (SAW) encontrará o assis-
tente no exterior do terminal, na coluna 
nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar 
uma visita de dia inteiro com almoço 
incluindo: o antigo Hipódromo, o Obe-
lisco de Teodósio, a Coluna Serpentina e 
a Fonte do Imperador Guilherme. Conti-
nuamos até a Mesquita Azul com seus 6 
minaretes, Palácio Topkapi e Santa So-
fia. Em seguida, traslado para visitar o 
Grande Bazar. Bazar coberto construído 

em 1660 que pode ser considerado uma 
pequena cidade coberta por centenas de 
cúpulas, quatro mil lojas em seu interior 
com ruas estreitas, praças e 18 portas 
de acesso. Fim da visita no grande ba-
zar. Retorno ao hotel por conta própria. 
Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje teremos o dia 
livre para continuar aproveitando esta 
cidade maravilhosa. Hospedagem.
Nota: Possibilidade de fazer a visita op-
cional do cruzeiro pelo Bósforo e Bazar 
das Especiarias (ou Bazar Egípcio). 

DIA 04 – ISTAMBUL – 
ANCARA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída de manhã para 
Ancara, passando pelas montanhas de 
Bolu. Em Ancara, visitaremos o mau-
soléu de Ataturk que foi inaugurado em 

1953, dedicado ao fundador da Turquia 
moderna, Ataturk. É um bloco de már-
more de 40 toneladas com colunas, ao 
qual se acede por uma grande rua lade-
ada de leões, que termina numa grande 
praça. Almoço em restaurante local. 
Continuação para a Capadócia. No per-
curso também visitaremos o lago sal-
gado. Chegada, jantar e hospedagem 
no hotel.

DIA 05 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita desta fascinante 
região e sua paisagem original, forma-
da pela lava expelida pelos vulcões há 
3 milhões de anos. Visita ao museu ao 
ar livre do vale de Göreme, um incrível 
complexo monástico bizantino formado 
por igrejas escavadas na rocha com be-
los afrescos. Visita aos vales de Avcilar 
e Güvercinlik, que possuem uma paisa-
gem espetacular das chamadas Chami-

TURQUIA IMPRESCINDÍVEL

• As visitas em Istambul 
começam no hotel Ramada 
Old City. Para o restante 
dos hotéis, um ônibus ou 
carro passará por cada hotel 
para buscar os clientes para 
levá-los ao hotel Ramada e 
começar a excursão todos 
juntos a partir daí.

• A ordem das visitas pode 
variar, mas visitaremos todos 
os lugares descritos no roteiro.

- O Grande Bazar está fechado 
no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na terça-
feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/Jul 
+ 29/Out o Grande Bazar e o 
Mercado de Especiarias em 
Istambul estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, embora 
os horários possam ser 
modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Diárias (Exceto domingos)   
De 16/Mar a 30/Nov de 2023.

Quinta-feira, Sexta-feira e 
Sábados    
De 01/Dez/23 a15/Mar/24.

Importante:
O itinerário descrito é para chegadas 
na segunda-feira e quinta-feira. 
No caso de chegar na terça-feira 
e sexta-feira, serão 2 noites em 
Istambul no início e 2 noites no final. 
No caso de chegar na quarta-feira e 
sábado, será 1 noite em Istambul no 
início e 3 noites no final.

DATAS DE INÍCIO

Dia
Chegada: segunda-feira e quinta-feira                     

(programa como publicado)
Chegadas: terça-feira e sexta-feira Chegadas: quarta-feira e sábado

Dia 1 SEG- QUI Chegada a Istambul TER- SEX Chegada a Istambul QUA- SAB Chegada a Istambul
Dia 2 TER- SEX Istambul QUA- SAB Istambul QUI-DOM Istambul – Capadócia
Dia 3 QUA- SAB Istambul QUI-DOM Istambul – Capadócia SEX- SEG Capadócia
Dia 4 QUI-DOM Istambul – Capadócia SEX- SEG Capadócia SAB- TER Capadócia – Pamukkale
Dia 5 SEX- SEG Capadócia SAB- TER Capadócia – Pamukkale DOM-QUA  Pamukkale – Esmirna
Dia 6 SAB- TER Capadócia – Pamukkale DOM-QUA Pamukkale – Esmirna SEG- QUI Esmirna - Istambul
Dia 7 DOM-QUA Pamukkale – Esmirna SEG- QUI Esmirna - Istambul TER- SEX Istambul
Dia 8 SEG- QUI Esmirna - Istambul TER-SEX Istambul QUA- SAB Istambul
Dia 9 TER-SEX Istambul – Fim dos serviços QUA- SAB Istambul – Fim dos serviços QUI-DOM Istambul – Fim dos serviços

ORDEM DO PROGRAMA CONFORME O DIA DE CHEGADA

R E F. C 4085

9 dias
A PARTIR DE

735€



EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024 l  137 

• Todos os traslados 
conforme itinerário.

• Guia em espanhol.
• 4 noites de hospedagem 

e café da manhã em 
Istambul. 

• 4 noites de circuito em 
meia pensão em hotéis 4*.

• 4 almoços incluídos 
durante o circuito.

• Visita de dia inteiro de 
Istambul e da cidade velha 
com almoço.

• Visita de dia inteiro da 
Capadócia.

• Ingressos nos lugares 
históricos durante as 
excursões guiadas.

• Seguro de viagem.
• Taxas turísticas em hotéis 

na Turquia.

centração calcária de suas águas criou 
uma das formações mais espetaculares 
do mundo. Jantar e hospedagem no 
hotel. Se o tempo permitir, terá tempo 
livre para desfrutar dos banhos termais 
do hotel.

DIA 07 – PAMUKKALE – 
ÉFESO – ESMIRNA (OU KUSADASI)
Café da manhã. Saída para visitar Hie-
rápolis, antiga cidade helenística que hoje 
se encontra em ruínas. Continuaremos 
com a visita ao famoso castelo de algo-
dão, uma maravilha natural de gigantes-
cas cascatas brancas formadas ao longo 
dos séculos pela passagem das águas 
carregadas de sais calcários das fontes 
termais. No final, saída para Éfeso. Che-

nés das Fadas. Almoço em restaurante 
local. Continuaremos com a visita do 
Vale de Pasabagi ou Çavuşin. Durante 
a excursão teremos a oportunidade de 
visitar alguns ateliês típicos de tapetes, 
ônix e turquesa. Ao final, retorno ao ho-
tel. Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Pamukkale. 
No caminho, visita de um cervansa-
ray, um tipo antigo de construção que 
surgiu ao longo das estradas principais 
onde as caravanas costumavam fazer 
longas viagens de muitos dias. Almo-
ço em restaurante local e continuação 
até Pamukkale, lugar onde a alta con-

gada e almoço em restaurante local. Em 
seguida, visita a Éfeso, a cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor. 
Visitaremos o Templo de Adriano, as 
Termas Romanas, a Biblioteca de Celso, 
o Odeon, o Teatro, etc... Continuaremos 
com a visita à Casa da Virgem Maria e 
posteriormente, visitaremos um ateliê 
de couro, onde podemos ver os famo-
sos tecidos de couro da região do Egeu. 
Continuação da nossa viagem para Es-
mirna. Jantar e hospedagem no hotel. 
Nota: em algumas saídas, a hospeda-
gem pode ser em Kusadasi em vez de 
Esmirna.

DIA 08 – ESMIRNA (OU KUSADASI) – 
BURSA – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para Bursa, a pri-
meira capital do Império Otomano. Che-
gada a Bursa e visita da Mesquita Verde 
ou Yesil Camii, construída em 1419 por 
Mehmet I Çelebi. Junto à Mesquita en-
contramos o Mausoléu Verde, possivel-
mente o edifício mais bonito de toda a 
Bursa. Continuação para Istambul. Che-
gada e hospedagem no hotel.

DIA 09 – ISTAMBUL –  
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

Cat. Cidade Hotel

Opção ‘A’
(4*Em Istambul)

Istambul (Zona Old City) Ramada Old City 4*
Capadócia Dinler Urgup / Mostafa Capadócia 4*
Pamukkale Hierapark Therman & Spa / Richmond 4*

Esmirna Greymark / Ramada Plaza 4*

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as 
refeições incluidas no 
programa.

• Quota de serviços: Usd 
40 por pessoa a ser pago 
diretamente no destino 
pelos passageiros ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

Opção ‘A’

Em triplo Em duplo Supl. Sgl

 Resto de datas (Exc. 01-11/Jun**) 735 750 330

 14/Dez/23-05/Jan/24 840 860 380

 Supl. 2 noites Hotel Caverna na Capadócia 300 305 290

 Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 35

 Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

Datas Fechadas: Devido à celebração da final da Champions League em Istambul no dia 11 de Junho, nenhuma 
saída deste programa pode ser confirmada de 01 a 11 de Junho (ambos incluídos).

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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• Traslados de chegada e saída.
• Visita de dia inteiro de 

Istambul, da cidade velha com 
almoço.

• Visita de dia inteiro do Bósforo 
e dois continentes com almoço.

• 3 noites de hospedagem e café 
da manhã no hotel escolhido. 

• Ingressos nos lugares históricos.
• Seguro de viagem.
• Taxas turísticas em hotéis 

na Turquia.

• Bebidas durante as refeições.
• Quota de serviços: Usd 40 por 

pessoa a ser pago diretamente no 
destino pelos passageiros ao guia.

• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço 
Inclui".

ISTAMBULÍSSIMA
DIA 01 – ISTAMBUL
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o as-
sistente será na saída da porta nº 13, 
no exterior do terminal. Se o aeropor-
to for o de Sabiha (SAW) encontrará o 
assistente no exterior do terminal, na 
coluna nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar 
uma visita de dia inteiro com almoço 
incluindo: o antigo Hipódromo, o Obe-
lisco de Teodósio, a Coluna Serpentina e 
a Fonte do Imperador Guilherme. Conti-
nuamos até a Mesquita Azul com seus 6 
minaretes, Palácio Topkapi e Santa So-
fia. Em seguida, traslado para visitar o 
Grande Bazar. Bazar coberto construído 

em 1660 que pode ser considerado uma 
pequena cidade coberta por centenas de 
cúpulas, quatro mil lojas em seu interior 
com ruas estreitas, praças e 18 portas 
de acesso. Fim da visita no grande ba-
zar. Retorno ao hotel por conta própria. 
Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para 
visita ao Bazar Egípcio e em seguida 
faremos um pequeno cruzeiro pelo 
Bósforo, o estreito que separa a Euro-
pa da Ásia, onde poderemos apreciar a 
grande beleza das florestas de Istambul, 
seus palácios e os yali, palácios de ma-
deira construídos em ambas margens. 
Almoço em um restaurante local. À 
tarde, visita ao Palácio Beylerbeyi, 
usado como residência de verão para 
sultões e como casa de hóspedes para 

dignitários estrangeiros. Resto da tarde 
livre. Hospedagem.

DIA 04 – ISTAMBUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Cat. Cidade Hotel

Opção ‘A’ - 4* Istambul (Zona Old City) Ramada Old City 4*

Opção ‘B’ - 4* Istambul (Zona Taksim)
Konak / Avantgarde  

 Occidental Taksim / Midtown 4*

Opção ‘C’ - 5* Istambul (Zona Old City)
Dosso Dossi Downtown  
Ottoman Life Deluxe 5*

Opção ‘D’ - 5* Istambul (Zona Taksim)
Elite World / Point Taksim 

Barceló Taksim 5*

O PREÇO NÃO INCLUI

O PREÇO INCLUI

Diárias 
De 16/Mar/2023 a 15/Mar/2024

DATAS DE INÍCIO

• As visitas em Istambul começam no 
hotel Ramada Old City. Para o restante 
dos hotéis, um ônibus ou carro passará 
por cada hotel para buscar os clientes 
para levá-los ao hotel Ramada e 
começar a excursão todos juntos a 
partir daí.

• A ordem das visitas pode variar 
dependendo do dia de chegada em 
Istambul.

• O Grande Bazar está fechado no 
domingo e o Palácio de Topkapi está 
fechado na terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/Jul + 29/Out 
o Grande Bazar e o Mercado de 
Especiarias em Istambul estarão 
fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria dos 
hotéis será um duplo + cama extra de 
diferentes tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as principais 
atrações turísticas permanecerão 
abertas, embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Em 
triplo

Em 
duplo

Supl. 
Sgl

Resto de datas (Exc. 08-12/Jun**) 435 455 135 555 570 205 530 545 195 660 680 300

01/Nov/23-29/Fev/24 (Exc. Fim de ano) 395 430 135 500 515 185 505 520 195 600 620 260

Fim de ano: 17/Dez/23-05/Jan/24 500 520 155 635 655 235 605 625 225 760 775 350

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 35

**Datas Fechadas: Qualquer programa que coincida em Istambul nas datas de 08 a 12 de Junho não pode ser confirmado devido a Final da Champions League.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

R E F. C 3059 

4 dias
A PARTIR DE

395€
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DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo, cidade conheci-
da como “A Joia do Oriente” ou “A 
Cidade dos Mil Minaretes”, berço da 
civilização. Recepção no aeroporto 
e traslado ao hotel escolhido. Res-
to do dia livre. No caso de chegar 
a tempo, recomenda–se um passeio 
por conta própria para descobrir esta 
cidade maravilhosa onde o passado 
e o presente se misturam e onde en-
contrará evidências de mais de 2.000 
anos de história, onde as culturas do 
Islã, dos cristãos e judeus se mistu-
ram. Hospedagem.

DIA 02 – CAIRO
Café da manhã. De manhã, visita às 
Grandes Pirâmides de Quéops (Grande 
Pirâmide), Kefren (Segunda Pirâmide) 
e Miquerinos (Terceira Pirâmide); a 
Esfinge, um leão com cabeça humana, 
e o Templo do Vale. Poderá admirar a 
única maravilha que permanece intac-
ta das “Sete Maravilhas do Mundo”, 

que é a Pirâmide de Quéops, cons-
truída pelo Faraó Khufu (Quéops) na 
IV Dinastia por volta do ano 2650 aC. 
Atualmente esta pirâmide tem 137m 
de altura (originalmente 146 m.) e 
2,5 milhões de blocos de pedra foram 
usados para sua construção. Tarde li-
vre, na qual poderá fazer a excursão 
opcional a Memphis e Sakkara, onde 
poderá admirar a colossal estátua de 
Ramsés II de 13m de altura e a Pirâmi-
de escalonada, construída pelo arqui-
teto Imhotep encomendado pelo faraó 
Djoser. Hospedagem.

DIA 03 – CAIRO
Café da manhã. Dia livre para conti-
nuar fazendo visitas opcionais ao Cai-
ro antigo, conhecer o Museu Egípcio, a 
Mesquita de Mohamed Aly e a Cidadela 
de Saladino ou fazer compras no Bazar 
El Khan El Khalili. À noite, assistiremos 
a um jantar e show de dança do ven-
tre em um Restaurante / Barco no 
Nilo. Hospedagem.

DIA 04 – CAIRO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Tempo livre para 
continuar admirando esta cidade até 
a hora marcada, quando irão buscá–lo 
no seu hotel para realizar o traslado ao 
aeroporto. Fim dos nossos serviços.

CAIRO FASCINANTE

CAIRO

TAILANDIACAIRO

Preços válidos mínimo 2 pax.
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 560 565 335 495 505 300 445 450 270
OPÇÃO “C” Ouro 625 635 375 560 565 335 505 510 305
OPÇÃO “D” Ouro Plus 800 810 480 665 670 395 580 590 350
OPÇÃO “E” Platino 1.240 1.245 985 1.225 1.245 985 1.185 1.195 950
Temp. 1: 01–14/Abr    Temp. 2: 15–30/Abr + 01/Nov–16/Dez + 06/Jan–18/Mar        Temp. 3: 01/Mai–30/Jun

Temporada 4 Temporada 5 Temporada 6

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 445 450 270 460 465 275 560 565 335

OPÇÃO “C” Ouro 505 510 305 510 520 315 625 635 375
OPÇÃO “D” Ouro Plus 605 610 360 635 640 380 800 810 480
OPÇÃO “E” Platino 1.185 1.195 950 1.210 1.215 970 1.240 1.245 985
Temp. 4: 01/Jul–25/Set       Temp. 5: 26/Set–31/Out       Temp. 6: 17/Dez–05/Jan + 19–31/Mar   

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

 
• Taxa de serviço: USD 20 

por pessoa a ser pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia.

• Bebidas.
• Vistos.

O PREÇO NÃO INCLUI 

• Consultar suplemento 
obrigatório para jantares de gala 
nos dias 24 e 31 de dezembro.

• Durante o mês do Ramadã, não 
haverá espetáculo de Dança do 
Ventre no Jantar + Cruzeiro no 
Nilo.

• Por favor, envie uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES

Opc./Cat HOTEL

“B” – Prata Barceló Pyramids 4*

“C” – Ouro Ramses Hilton/Grand 
Nile Tower 5*

“D” – Ouro Plus Sheraton Cairo 5* SUP

“E” Platino Four Seasons First 
Residence 5* LUX

HOTÉIS PREVISTOS 
(OU SIMILARES)

• Traslados indicados no roteiro.
• Visita de meio dia às 

Pirâmides com guia local em 
espanhol.

• 3 noites de hospedagem e 
café da manhã buffet no 
Cairo.

• Jantar com espetáculo de 
dança do ventre em um barco 
no Nilo.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI: 

DATAS DE INÍCIO

Diárias  
De 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024

R E F. C 3002

4 dias
A PARTIR DE 

445$
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DIA 01: CAIRO– MARSA MATROUH 
– SIWA (FORTALEZA DE SHALI)
Pela manhã saída para Siwa, um oásis 
histórico e um dos mais espetaculares 
do Egito. Localizada a apenas 50 km 
da fronteira com a Líbia, Siwa fica no 
coração do deserto do Saara, cercada 
por um mar de dunas e palmeiras. O 
isolamento geográfico de Siwa ajudou 
a proteger uma sociedade única que 
se distinguia claramente da cultura 
egípcia dominante. Hoje, as tradições 
locais e o Siwi, a língua berbere local, 
ainda dominam. Pararemos em Marsa 
Matrouh para descansar. Chegada ao 
hotel em Siwa, check–in e descan-
so. À noite, pode caminhar pela cida-
de fundada no século 13 e habitada 
até 1926, quando três dias de tem-
pestades danificaram gravemente os 
prédios internos. A principal atração 
é a espetacular Fortaleza de Shali e 
as lojas que a cercam com seus arte-
sanatos únicos, feitos principalmente 
de sal e muitas cores. Da fortaleza se 
pode ver quase toda a cidade. Retor-
no ao hotel. Hospedagem.

DIA 02: SIWA (SAFARI 4X4)
Café da manhã. Manhã livre para 
desfrutar do hotel. Recomendamos 
caminhar ao longo do lago e subir 
as montanhas, que parecem ter sido 
cortadas à mão, para admirar a pai-
sagem. Nestas montanhas é possível 
encontrar fósseis marinhos de quan-
do o deserto era mar. À tarde, entra-
mos no Grande Mar de Areia, uma 
área desértica do Saara de 72.000 

quilômetros quadrados, que possui 
o terceiro maior campo de dunas do 
mundo e da qual Siwa atua como en-
trada norte. Em um carro 4X4, inicia-
remos nossa grande aventura! Nosso 
motorista experiente nos levará a um 
passeio emocionante pelo deserto dos 
sonhos. Faremos uma parada em um 
pequeno lago de água fria, onde 
poderemos ver peixes. Quem quiser 
pode se refrescar por lá e relaxar um 
pouco. Continuaremos a nossa aven-
tura, subindo e descendo as dunas até 
uma nascente de águas termais, 
com propriedades terapêuticas. Va-
mos tomar banho lá também. No local 
tem jaimas para trocar de roupa e ba-
nheiro. Nosso guia berbere nos levará 
a praticar sandboard e preparará chás 
típicos do deserto em uma fogueira, 
enquanto testemunhamos o mágico 
pôr do sol no famoso deserto do Saa-
ra. Uma imagem que certamente fica-
rá para sempre na nossa memória! De 
carro, continuaremos até o acampa-
mento para saborear nosso delicioso 
jantar típico berbere. Os beduínos co-
zinham em recipientes sob a areia do de-
serto.  Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03: SIWA – LAGO SALGADO / 
TEMPLO DO ORÁCULO / TEMPLO 
DE AMÓN (UMM UBAYD) / 
NASCENTE DE CLEÓPATRA
Café da manhã. No oásis temos lin-
das piscinas de água salgada onde 
será possível flutuar como no Mar 
Morto. Os locais dizem que estas pis-
cinas têm propriedades terapêuticas. 

Em seguida, continuaremos até o 
Templo do Oráculo, onde Alexan-
dre o Grande, estava em 331 aC, para 
receber as bênçãos dos deuses para 
governar o Egito. Este templo faraô-
nico tem uma arquitetura diferente 
da que estamos acostumados a ver no 
cruzeiro. Além disso, possui uma bela 
paisagem por estar localizada no topo 
de uma montanha. No caminho para 
a nascente de Cleópatra, veremos o 
Templo de Amon (Umm Ubayd), qua-
se totalmente destruído, mas sua lo-
calização entre os palmeirais nos faz 
sentir parte da história. Na nascente 
de Cleópatra, a lenda diz que ela se 
banhou lá em algum momento. Toma-
remos um chá e poderemos descansar 
em uma das cafeterias e comprar ar-
tesanato nas lojas locais. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 04: SIWA–MONTANHA DOS 
MORTOS / GABAL AL–MALTA – 
MARSA MATROUH–CAIRO
Café da manhã. Check out de ma-
nhã e retorno ao Cairo. A Montanha 
dos Mortos tem vistas mágicas que 
pertencem a impressionante nature-
za do Oasis de Siwa, também inclui 
palmeiras. Além disso, foi encontrado 
por acaso quando as pessoas que vi-
viam em Siwa procuravam montanhas 
de blocos de calcário para usar como 
abrigos durante a Segunda Guerra 
Mundial. Poderá ver túmulos faraôni-
cos, gregos e romanos. Faremos uma 
parada em Marsa Matrouh para co-
mer peixe em um restaurante local 
(existem outras opções). Chegada ao 
Cairo à noite. Recomendamos reser-
var uma noite extra. FIM DOS NOS-
SOS SERVIÇOS.

EXTENSÃO OASIS DE SIWA

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax

Em duplo 2.640 1.385 1.310 1.230 1.155
Supl. Single ––– 260
Nota: Consultar preços 02-10/Abr/23 + 17/Dez/23-05/Jan/24 + 24-31/Mar/24

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

 
• Taxa de serviço: USD 20 

por pessoa a ser pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia.

• Bebidas.
• Vistos.
• Voos.
• Hotel no Cairo.

O PREÇO NÃO INCLUI 

• Máximo de 5 pessoas por 
carro Safari.

NOTAS IMPORTANTES

CIDADE HOTEL

Siwa Talist 4*

HOTÉIS PREVISTOS 
(OU SIMILARES)

• 3 noites em Siwa, hotel Talist 
ou similar com Hospedagem 
e café da manhã.

• Traslado Cairo/Siwa – Siwa/
Cairo pela estrada.

• Safari no deserto para 
admirar o pôr do sol e beber 
chás típicos preparados pelos 
berberes.

• Sandboard.
• Banhar–se nas fontes 

(quentes e frias) do deserto.
• Jantar beduíno no deserto 

para apreciar as estrelas.
• Visita ao lago de sal 

terapéutico.
• Entrada no Templo de Amon.
• Entrada para as Montanhas 

dos Mortos.
• Visita a nascente de 

Cleópatra.
• Visita à Fortaleza de Shali.
• Passeio pela cidade de Siwa.
• Passeio em Marsa Matrouh 

para ver o Mediterrâneo.
• 1 almoço em Marsa Matrouh 

em um restaurante local.
•  Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI: 

DATAS DE INÍCIO:

Diárias  
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

R E F. C 4093

4 dias
A PARTIR DE 

1.155$
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DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aeropor-
to e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 02 – CAIRO
Café da manhã. Dia inteiro de visi-
tas, iremos ao vale de Gizé onde estão 
localizadas as três pirâmides de Quéops, 
Kefren e Miquerinos, construídas há mais 
de 4.500 anos, com a Esfinge e o Templo 
do Vale. Visitaremos também a Cidadela 
de Saladino e posteriormente o Museu 
Egípcio. Além disso, visitaremos o bairro 
Copto. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – CAIRO – ASWAN
Café da manhã. Traslado para o ae-
roporto para embarcar em um voo com 
destino a Aswan (não incluído). Chega-
da e visita à Barragem Alta, uma grande 
obra de engenharia que retém as águas 
do Rio Nilo, formando o Lago Nasser. 
Visita à Pedreira de Granito Vermelho, 
onde está localizado o famoso obelisco 
inacabado de 41m de altura. Jantar e 
Hospedagem.

DIA 04 – ASWAN (QUARTA–FEIRA 
OU SEXTA–FEIRA)
Café da manhã. Visita incluída a 
Abu Simbel em ônibus, onde veremos 
os templos esculpidos no penhasco 
ocidental do deserto por Ramsés II e 
dedicados a Amom–Ra. Também ve-
remos o Templo de Nefertari, dedica-
do à deusa Hathor. Traslado ao por-
to fluvial para embarcar no cruzeiro 
pelo Rio Nilo com pensão completa. 
Embarque no cruzeiro. À tarde, na-
vegaremos em felucca para visitar 
exteriormente o Jardim Botânico, 
a Ilha Elefantina e o Mausoléu de 
Agha Khan. Jantar e Hospedagem 
a bordo.

DIA 05 – ASWAN –
KOM OMBO – EDFU 
Pensão completa. Navegação para 
Kom Ombo. Visita ao templo dos deu-
ses Sobek e Horaris. Em seguida, na-
vegação para Edfu. Visita ao templo 
do Deus Hórus, considerado o templo 
mais perfeito da antiga civilização 
egípcia. Pernoite a bordo.

CAIRO + CRUZEIRO DE 4 DIAS

ASWAN

DIA 06 – EDFU–LUXOR
Pensão completa. Navegação para Lu-
xor. Chegada e visita à margem oriental 
do rio Nilo onde podemos ver o Templo 
de Karnak, construído no ano 2.000 AC e 
dedicado a Amom–Ra. É o maior templo 
do Egito, pois consiste em 22 templos. Em 
seguida, visitaremos o Templo de Luxor 
que foi construído na dinastia moderna, 
no ano 1.450 AC. por Amenófis e Ramsés 
II. Pernoite a bordo.

DIA 07 – LUXOR – CAIRO
Café da manhã. Desembarque. Atraves-
saremos o rio Nilo em uma jangada até a 
margem ocidental para visitar o Vale dos 
Reis, Medinet Habu, os Colossos de Mem-
non e o Templo de Hatshepsut. Traslado 
ao aeroporto para embarque em voo com 
destino ao Cairo (não incluído). Chega-
da e traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 08 – CAIRO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

Preços válidos mínimo 2 pax.
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.590 1.610 965 1.375 1.400 835 1.195 1.215 730
OPÇÃO “C” Ouro 1.670 1.695 1.010 1.430 1.450 865 1.245 1.270 760
OPÇÃO “D” Ouro Plus 1.830 1.855 1.110 1.545 1.565 935 1.330 1.335 805
OPÇÃO “E” Platino 2.460 2.480 1.980 2.270 2.295 1.830 2.020 2.045 1.625
Temp. 1: 01–14/Abr    Temp. 2: 15–30/Abr + 01/Nov–16/Dez + 06/Jan–18/Mar        Temp. 3: 01/Mai–30/Jun

Temporada 4 Temporada 5 Temporada 6

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.195 1.215 730 1.295 1.315 785 1.590 1.610 965

OPÇÃO “C” Ouro 1.245 1.270 760 1.340 1.360 815 1.670 1.695 1.010
OPÇÃO “D” Ouro Plus 1.360 1.385 830 1.460 1.480 880 1.830 1.855 1.110
OPÇÃO “E” Platino 2.020 2.045 1.625 2.225 2.245 1.790 2.460 2.480 1.980
Tkt avião Cai/Asw-Lxr/Cai NETO 330
Temp. 4: 01/Jul–25/Set       Temp. 5: 26/Set–31/Out       Temp. 6: 17/Dez–05/Jan + 19–31/Mar   

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Opc./Cat CAIRO

 “B” Prata Barceló Pyramids 4*

 “C” Ouro Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower 5*

“D” Ouro Plus Sheraton Cairo 5* SUP

“E” Platino Four Seasons First 
Residence 5* LUX

HOTEÍS /BARCOS 
PREVISTOS(OU SIMILARES)

Opc./Cat CRUZEIRO NILO

 “B” Prata Emilio / Pioneer II 5*

 “C” Ouro Crown Jewel / 
Sarah 5*L

“D” Ouro Plus Crown Jewel / 
Sarah 5*L

“E” Platino Esmeralda / 
Concerto  5*GL

Opc./Cat ASWAN

Todas Cat, Tolip Aswan 5*

• Todos os traslados.
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, a 
Cidadela e as Pirâmides.

• Guia local em espanhol.
• 3 noites de hospedagem e café 

da manhã buffet no Cairo.
• Cruzeiro pelo Nilo de 4 dias/3 

noites em Pensão Completa.
• 1 noite de Hospedagem em 

Aswan em regime de meia 
pensão.

• Visitas em Luxor, Edfu, Kom 
Ombo e Aswan conforme 
descrito no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu Simbel 
em ônibus.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI: 

• Consultar suplemento obrigatório para 
jantares de gala nos dias 24 e 31 de 
dezembro.

• A ordem das visitas poderá ser alterada 
por motivos alheios à nossa vontade, mas 
será sempre respeitado o conteúdo do 
programa.

• Por favor, envie uma cópia do seu passa-
porte para poder confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO:

Domingo, Segunda–feira, 
Terça–feira, Quarta–feira   
De 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024
(Como o cruzeiro navega na quarta–feira 
e sexta–feira, o itinerário publicado 
corresponde a chegadas no Cairo no 
domingo e na terça–feira. Em caso de chegar 
segunda–feira ou quarta–feira, será 1 noite 
no Cairo no início e 2 noites no final. Na 
segunda estadia faremos a visita da cidade.)

 
• Taxa de serviço: USD 40 por 

pessoa a ser pago diretamente 
no destino pelos passageiros ao 
guia.

• Bebidas.
• Vistos.
• Voos internos (Oferecido 

separadamente. Preço a 
reconfirmar no momento da 
reserva)

O PREÇO NÃO INCLUI 

R E F.: C 3000

8 dias
A PARTIR DE 

1.195$

ABU SIMBEL INCLUÍDO
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DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aero-
porto e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem

DIA 02 – CAIRO
Café da manhã. Hoje teremos um 
dia inteiro de visitas. Começaremos 
com o Museu de Antiguidades, onde 
podemos ver o Tesouro de Tut Ankh 
Amon e muito mais dos antigos mo-
numentos egípcios. A seguir, iremos 
ao vale de Gizé onde estão localizadas 

as três pirâmides de Quéops, Kefren 
e Miquerinos, construídas há mais de 
4.500 anos, com a Esfinge e o Tem-
plo do Vale. A continuação, iremos ao 
Cairo Antigo para visitar a Mesquita 
de Mohamed Aly, com a Cidadela de 
Saladino e o Bairro Copto. Retorno ao 
hotel. Hospedagem

DIA 03 – CAIRO – LUXOR 
(SÁBADO OU SEGUNDA–FEIRA)
Café da manhã e Traslado ao ae-
roporto para embarcar em um voo 

com destino a Luxor (não incluído). 
Chegada e traslado ao porto fluvial 
para embarque no cruzeiro pelo Nilo 
em Pensão Completa. Neste mesmo 
dia visitaremos a margem oriental 
do Nilo, onde poderá visitar o Templo 
de Karnak e Luxor. Pernoite a bordo.

DIA 04 – LUXOR – EDFU
Pensão completa a bordo. Visi-
ta a Necrópole de Tebas, incluindo 
o famoso Vale dos Reis, a vista pa-
norâmica do Templo da Rainha Hat-
shepsut em Deir Al Bahari, único por 
seus grandes terraços escalonados; o 
Templo Medinet Habu de Ramsés III 
e os Colossos de Memnon, que guar-
davam a entrada do templo funerário 
do Rei Amenophis III.  Volta ao barco. 
Pernoite a bordo.

DIA 05 – EDFU – 
KOM OMBO – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita do 
templo do Deus Hórus. Navegação para 
Kom Ombo. Visita ao templo dos deu-
ses Sobek e Horaris. Também podere-
mos observar o Nilômetro, usado pelos 
antigos egípcios para medir o nível da 
água no Nilo. Continuação para Aswan. 
Pernoite a bordo.

CAIRO + CRUZEIRO DE 5 DIAS

LUXOR

ABU SIMBEL

EDFU

DATAS DE INÍCIO:

Quinta-feira, Sexta-feira, 
Sábados, Domingos 
De 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024

(Como o cruzeiro navega sábados e 
segunda-feira, o itinerário publicado 
corresponde a chegadas no Cairo na 
quinta-feira e sábado. Em caso de 
chegar sexta-feira ou domingo, será 1 
noite no Cairo no início e 2 noites no 
final. Na segunda estadia faremos a 
visita da cidade.)

Opc./Cat CAIRO

 “B” Prata Barceló Pyramids 4*

 “C” Ouro Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower 5*

“D” Ouro Plus Sheraton Cairo 5* SUP

“E” Platino Four Seasons First 
Residence 5* LUX

HOTEÍS/BARCOS 
PREVISTOS(OU SIMILARES)

Opc./Cat CRUZEIRO NILO

 “B” Prata Emilio / Pioneer II 5*

 “C” Ouro Crown Jewel / 
Sarah 5*L

“D” Ouro Plus Crown Jewel / 
Sarah 5*L

“E” Platino Esmeralda / 
Concerto  5*GL

R E F.: C 3001

8 dias
A PARTIR DE 

1.095$

ABU SIMBEL INCLUÍDO
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DIA 06 – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita 
incluída a Abu Simbel de ônibus, 
onde veremos os templos esculpi-
dos no penhasco ocidental do de-
serto por Ramsés II e dedicados a 
Amom–Ra. Também veremos o Tem-
plo de Nefertari, dedicado à deusa 
Hathor. Visitaremos também à Bar-
ragem Alta, uma grande obra de en-
genharia que retém as águas do Rio 
Nilo, formando o Lago Nasser. Visi-
ta à Pedreira de Granito Vermelho, 
onde está localizado o famoso obe-
lisco inacabado de 41m de altura. 
À tarde, navegaremos em felucca, 

uma embarcação típica de pesca-
dores, para visitar exteriormente o 
Jardim Botânico, a Ilha Elefantina e 
o Mausoléu de Agha Khan. Pernoite 
a bordo.

DIA 07 – ASWAN – CAIRO
Café da manhã e Traslado ao ae-
roporto para embarcar em um voo 
com destino ao Cairo (não incluí-
do). Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem

DIA 08 – CAIRO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario indicado, 

traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

CAIRO

Preços válidos mínimo 2 pax.
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.495 1.520 905 1.270 1.295 770 1.095 1.120 670
OPÇÃO “C” Ouro 1.590 1.610 965 1.325 1.345 805 1.150 1.170 690
OPÇÃO “D” Ouro Plus 1.745 1.770 1.055 1.445 1.465 875 1.230 1.255 745
OPÇÃO “E” Platino 2.430 2.450 1.955 2.225 2.245 1.790 1.975 1.995 1585
Temp. 1: 01–14/Abr    Temp. 2: 15–30/Abr + 01/Nov–16/Dez + 06/Jan–18/Mar        Temp. 3: 01/Mai–30/Jun

Temporada 4 Temporada 5 Temporada 6

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.095 1.120 670 1.165 1.185 715 1.495 1.520 905

OPÇÃO “C” Ouro 1.150 1.170 690 1.215 1.240 735 1.590 1.610 965
OPÇÃO “D” Ouro Plus 1.255 1.280 760 1.330 1.355 805 1.745 1.770 1.055
OPÇÃO “E” Platino 1.975 1.995 1.585 2.165 2.185 1.745 2.430 2.450 1.955
Tkt avião Cai/Asw-Lxr/Cai NETO 330
Temp. 4: 01/Jul–25/Set       Temp. 5: 26/Set–31/Out       Temp. 6: 17/Dez–05/Jan + 19–31/Mar   

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

 
• Taxa de serviço: USD 40 por 

pessoa a ser pago diretamente no 
destino pelos passageiros ao guia.

• Bebidas.
• Vistos.
• Voos internos (Oferecido 

separadamente. Preço a 
reconfirmar no momento 
da reserva)

O PREÇO NÃO INCLUI 

• Todos os traslados.
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, a 
Cidadela e as Pirâmides.

• Guia local em espanhol.
• 3 noites de hospedagem e café 

da manhã buffet no Cairo.
• Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias/4 

noites em Pensão Completa.
• Visitas em Luxor, Edfu, Kom 

Ombo e Aswan conforme 
descrito no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI: 

• Consultar suplemento obrigatório para 
jantares de gala nos dias 24 e 31 de 
dezembro.

• A ordem das visitas poderá ser alterada 
por motivos alheios à nossa vontade, mas 
será sempre respeitado o conteúdo do 
programa.

• Por favor, envie uma cópia do seu 
passaporte para poder confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES
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EGITO COM NOITE EM 
ABU SIMBEL

LUXOR

ABU SIMBEL

DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aero-
porto e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem

DIA 02 – CAIRO
Café da manhã. Hoje teremos um 
dia inteiro de visitas. Começaremos 
com o Museu de Antiguidades, onde 
podemos ver o Tesouro de Tut Ankh 
Amon e muito mais dos antigos mo-
numentos egípcios. A seguir, iremos 
ao vale de Gizé onde estão localizadas 
as três pirâmides de Quéops, Kefren 
e Miquerinos, construídas há mais de 
4.500 anos, com a Esfinge e o Templo 
do Vale. A continuação, iremos ao Cai-

ro Antigo para visitar a Mesquita de 
Mohamed Aly, com a Cidadela de Sa-
ladino. Também visitaremos o Bairro 
Copto. Hospedagem.

DIA 03 – CAIRO – LUXOR 
(SÁBADO OU SEGUNDA–FEIRA)
Café da manhã. Traslado ao ae-
roporto para embarcar em um voo 
com destino a Luxor (não incluído). 
Chegada e traslado ao porto fluvial 
para embarque no cruzeiro pelo 
Nilo em Pensão Completa. Neste 
mesmo dia visitaremos a margem 
oriental do Nilo, onde poderá visitar 
o Templo de Karnak e Luxor. Pernoi-
te a bordo.

DIA 04 – LUXOR – EDFU
Pensão completa a bordo. Visita a 
Necrópole de Tebas, incluindo o famo-
so Vale dos Reis, a vista panorâmica do 
Templo da Rainha Hatshepsut em Deir 
Al Bahari, único por seus grandes ter-
raços escalonados; o Templo Medinet 
Habu de Ramsés III e os Colossos de 
Memnon, que guardavam a entrada do 
templo funerário do Rei Amenophis III.  
Volta ao barco. Pernoite a bordo.

DIA 05 – EDFU – 
KOM OMBO – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita do 
templo do Deus Hórus. Navegação 
para Kom Ombo. Visita ao templo dos 

DATAS DE INÍCIO:

Quinta-feira, Sexta-feira, 
Sábados, Domingos 
De 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024

(Como o cruzeiro navega sábados e 
segunda-feira, o itinerário publicado 
corresponde a chegadas no Cairo na 
quinta-feira e sábado. Em caso de 
chegar sexta-feira ou domingo, será 1 
noite no Cairo no início e 2 noites no 
final. Na segunda estadia faremos a 
visita da cidade.)

Opc./Cat ABU SIMBEL

Todas  Cat. Seti ABS 5*

Opc./Cat CAIRO

 “B” Prata Barceló Pyramids 4*

 “C” Ouro Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower 5*

“D” Ouro Plus Sheraton Cairo 5* SUP

“E” Platino Four Seasons First 
Residence 5* LUX

HOTEÍS / BARCOS 
PREVISTOS(OU SIMILARES)

Opc./Cat CRUZEIRO NILO

 “B” Prata Emilio / Pioneer II 5*

 “C” Ouro Crown Jewel / 
Sarah 5*L

“D” Ouro Plus Crown Jewel / 
Sarah 5*L

“E” Platino Esmeralda / 
Concerto  5*GL

R E F.: C 3270

9 dias
A PARTIR DE 

1.435$

INCLUÍDO ESPETÁCULO DE 
LUZ E SOM EM  ABU  SIMBEL
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deuses Sobek e Horaris. Também po-
deremos observar o Nilômetro, usado 
pelos antigos egípcios para medir o 
nível da água no Nilo. Continuação 
para Aswan. Pernoite a bordo.

DIA 06 – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita à 
Barragem Alta, uma grande obra de 
engenharia que retém as águas do 
Rio Nilo, formando o Lago Nasser. Vi-
sita à Pedreira de Granito Vermelho, 
onde está localizado o famoso obe-
lisco inacabado de 41m de altura. À 
tarde, navegaremos em felucca, uma 

embarcação típica de pescadores. 
Pernoite a bordo.

DIA 07 – ASWAN – ABU SIMBEL
Café da manhã a bordo. Visita inclu-
ída a Abu Simbel de ônibus (280km), 
onde veremos os templos esculpidos 
no penhasco ocidental do deserto por 
Ramsés II e dedicados a Amom–Ra. 
Também veremos o Templo de Nefer-
tari, dedicado à deusa Hathor. Depois 
da visita, traslado ao hotel. À noite, 
traslado ao templo de Abu Simbel, para 
assistir ao espetáculo de luz e som. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 08 – ABU SIMBEL – 
ASWAN – CAIRO
Café da manhã e traslado ao aero-
porto de Aswan, onde chegaremos por 
volta das 13:00hs, para embarcar em 
um voo com destino ao Cairo (não in-
cluído). O voo deve ser após as 14:30hs. 
Chegada ao Cairo e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 09 – CAIRO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

Preços válidos mínimo 2 pax.
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.935 1.960 1.170 1.710 1.730 1.035 1.435 1.460 865
OPÇÃO “C” Ouro 2.020 2.045 1.220 1.755 1.780 1.065 1.490 1.510 905
OPÇÃO “D” Ouro Plus 2.195 2.215 1.330 1.875 1.900 1.130 1.565 1.590 950
OPÇÃO “E” Platino 2.875 2.900 2.315 2.650 2.670 2.125 2.310 2.330 1.850
Temp. 1: 01–14/Abr    Temp. 2: 15–30/Abr + 01/Nov–16/Dez + 06/Jan–18/Mar        Temp. 3: 01/Mai–30/Jun

Temporada 4 Temporada 5 Temporada 6

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.435 1.460 865 1.595 1.620 970 1.935 1.960 1.170

OPÇÃO “C” Ouro 1.490 1.510 905 1.650 1.670 995 2.020 2.045 1.220
OPÇÃO “D” Ouro Plus 1.590 1.610 965 1.760 1.785 1.065 2.195 2.215 1.330
OPÇÃO “E” Platino 2.310 2.330 1.850 2.595 2.620 2.085 2.875 2.900 2.315
Tkt avião Cai/Asw-Lxr/Cai NETO 330
Supl. Especial Saída 15/Out/23 95
Temp. 4: 01/Jul–25/Set       Temp. 5: 26/Set–31/Out       Temp. 6: 17/Dez–05/Jan + 19–31/Mar   

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

 
• Taxa de serviço: USD 40 por 

pessoa a ser pago diretamente no 
destino pelos passageiros ao guia.

• Bebidas.
• Vistos.
• Voos internos (Oferecido 

separadamente. Preço a 
reconfirmar no momento 
da reserva)

O PREÇO NÃO INCLUI 

• Todos os traslados.
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, a 
Cidadela e as Pirâmides.

• Guia local em espanhol.
• 3 noites de hospedagem e café 

da manhã buffet no Cairo.
• Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias/4 

noites em Pensão Completa.
• 1 noite em Abu Simbel em 

Meia Pensão
• Visitas em Luxor, Esna, Edfu, 

Komombo e Aswan conforme 
descrito no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

• Espetáculo de luz e som em 
Abu Simbel.

• Traslado terrestre Aswan-Abu 
Simbel-Aswan

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI: 

• Consultar suplemento obrigatório 
para jantares de gala nos dias 24 e 
31 de dezembro.

• A ordem das visitas poderá ser 
alterada por motivos alheios à 
nossa vontade, mas será sempre 
respeitado o conteúdo do 
programa.

• Por favor, envie uma cópia do seu 
passaporte para poder confirmar a 
reserva.

NOTAS IMPORTANTES
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EGITO COM CRUZEIRO + 
EXTENSÃO HURGADA 10 DIAS

HURGADA

KOM OMBO

EDFU

DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aero-
porto e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 02 – CAIRO
Café da manhã. Dia inteiro de visi-
tas, iremos ao vale de Gizé onde estão 
localizadas as três pirâmides de Qué-
ops, Kefren e Miquerinos, construídas 
há mais de 4.500 anos, com a Esfinge 
e o Templo do Vale. Visitaremos tam-
bém a Cidadela de Saladino e pos-
teriormente o Museu Egípcio. Além 
disso, visitaremos o bairro Copto. Re-
torno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – CAIRO – ASWAN
Café da manhã. Traslado para o ae-
roporto para embarcar em um voo 
com destino a Aswan (não incluído). 
Chegada e visita à Barragem Alta, uma 
grande obra de engenharia que retém 
as águas do Rio Nilo, formando o Lago 
Nasser. Visita à Pedreira de Granito 
Vermelho, onde está localizado o fa-
moso obelisco inacabado de 41m de 
altura. Jantar e Hospedagem.

DIA 04 – ASWAN (QUARTA–FEIRA 
OU SEXTA–FEIRA)
Café da manhã. Visita incluída a Abu 
Simbel em ônibus, onde veremos os 
templos esculpidos no penhasco oci-
dental do deserto por Ramsés II e de-
dicados a Amom–Ra. Também veremos 
o Templo de Nefertari, dedicado à deu-
sa Hathor. Traslado ao porto fluvial 
para embarcar no cruzeiro pelo Rio 

Nilo com pensão completa. Embarque 
no cruzeiro. À tarde, navegaremos em 
felucca para visitar exteriormente o 
Jardim Botânico, a Ilha Elefantina e 
o Mausoléu de Agha Khan. Jantar e 
Hospedagem a bordo.

DIA 05 – ASWAN – 
KOM OMBO – EDFU 
Pensão completa. Navegação para 

DATAS DE INÍCIO:

Domingos e terça-feira 
De 01/Abr/2023 al 31/Mar/2024

Opc./Cat CAIRO

 “B” Prata Barceló Pyramids 4*

 “C” Ouro Ramses Hilton/Grand 
Nile Tower 5*

“D” Ouro Plus Sheraton Cairo 5* SUP

“E” Platino Four Seasons First 
Residence 5* LUX

HOTEÍS/BARCOS 
PREVISTOS(OU SIMILARES)

Opc./Cat CRUZEIRO NILO

 “B” Prata Emilio / Pioneer II 5*

 “C” Ouro Crown Jewel / 
Sarah  5*L

“D” Ouro Plus Crown Jewel / 
Sarah  5*L

“E” Platino Esmeralda / 
Concerto  5*GL

Opc./Cat ASWAN

Todas  Cat. Tolip Aswan 5*

Opc./Cat HURGADA

 “B” Prata Desert Rose  5*std

 “C” Ouro Desert Rose  5*std

“D” Ouro Plus Marriot Hurgada  5*sup

“E” Platino Marriot Hurgada  5*sup

R E F.: C 4061

10 dias
A PARTIR DE 

1.605$

ABU SIMBEL INCLUÍDONOVIDADE
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Kom Ombo. Visita ao templo dos deu-
ses Sobek e Horaris. Em seguida, na-
vegação para Edfu. Visita ao templo 
do Deus Hórus, considerado o templo 
mais perfeito da antiga civilização 
egípcia. Pernoite a bordo.

DIA 06 – EDFU–LUXOR
Pensão completa. Navegação para Lu-
xor. Chegada e visita à margem oriental 
do rio Nilo onde podemos ver o Templo 
de Karnak, construído no ano 2.000 AC e 
dedicado a Amom–Ra. É o maior templo 
do Egito, pois consiste em 22 templos. 
Em seguida, visitaremos o Templo de 

Luxor que foi construído na dinastia 
moderna, no ano 1.450 AC. por Amenó-
fis e Ramsés II. Pernoite a bordo.

DIA 07 – LUXOR – HURGADA
Café da manhã. Desembarque. Atra-
vessaremos o rio Nilo em uma janga-
da até a margem ocidental para visi-
tar o Vale dos Reis, Medinet Habu, os 
Colossos de Memnon e o Templo de 
Hatshepsut. No final da visita, trasla-
do de carro ou minivan privado para 
a cidade de Hurghada. Chegada ao 
hotel e restante do dia livre. Jantar e 
Hospedagem.

DIAS 08 E 09 – HURGADA
Meia pensão no hotel. Dias livres 
para desfrutar da praia ou realizar 
alguma excursão para fazer snorkel 
nos recifes de coral do Mar Vermelho. 
Hospedagem.

DIA 10 – HURGADA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto de Hurgada. 
Fim dos nossos serviços.

Preços válidos mínimo 2 pax.
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 2.045 2.075 1.235 1.800 1.830 1.095 1.605 1.635 980
OPÇÃO “C” Ouro 2.090 2.120 1.270 1.830 1.860 1.110 1.640 1.670 995
OPÇÃO “D” Ouro Plus 2.230 2.260 1.350 1.930 1.960 1.170 1.745 1.780 1.065
OPÇÃO “E” Platino 2.710 2.740 2.185 2.475 2.505 1.995 2.255 2.285 1.820
Temp. 1: 01–14/Abr    Temp. 2: 15–30/Abr + 01/Nov–16/Dez + 06/Jan–18/Mar        Temp. 3: 01/Mai–30/Jun

Temporada 4 Temporada 5 Temporada 6

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.635 1.665 995 1.715 1.745 1.040 2.045 2.075 1.235

OPÇÃO “C” Ouro 1.665 1.695 995 1.745 1.780 1.065 2.090 2.120 1.270
OPÇÃO “D” Ouro Plus 1.760 1.795 1.070 1.855 1.885 1.125 2.230 2.260 1.350
OPÇÃO “E” Platino 2.255 2.285 1.820 2.430 2.460 1.955 2.710 2.740 2.185
Tkt avião Cai/Asw NETO 170
Temp. 4: 01/Jul–25/Set       Temp. 5: 26/Set–31/Out       Temp. 6: 17/Dez–05/Jan + 19–31/Mar   

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

 
• Taxa de serviço: USD 40 por 

pessoa a ser pago diretamente 
no destino pelos passageiros ao 
guia.

• Bebidas.
• Vistos.
• Voos internos (Oferecido 

separadamente. Preço a 
reconfirmar no momento da 
reserva)

O PREÇO NÃO INCLUI 

• Todos os traslados.
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, a 
Cidadela e as Pirâmides.

• Guia local em espanhol.
• 2 noites de hospedagem e café 

da manhã buffet no Cairo.
• Cruzeiro pelo Nilo de 4 dias/3 

noites em Pensão Completa.
• 1 noite de Hospedagem em 

Aswan em regime de meia 
pensão. 

• 3 noites de Hospedagem em 
Hurgada em regime de meia 
pensão.

• Visitas em Luxor, Edfu, 
Komombo e Aswan conforme 
descrito no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

• Traslado Luxor/Hurgada por 
estrada.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI: 

• Consultar suplemento obriga-
tório para jantares de gala nos 
dias 24 e 31 de dezembro.

• A ordem das visitas poderá ser 
alterada por motivos alheios 
à nossa vontade, mas será 
sempre respeitado o conteúdo 
do programa.

• Por favor, envie uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES
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EGITO COM CRUZEIRO + 
EXT. SHARM EL SHEIKH 10 DIAS
DIA 01 - CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aero-
porto e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 02 - CAIRO
Café da manhã. Dia inteiro de visi-
tas, iremos ao vale de Gizé onde estão 
localizadas as três pirâmides de Quéops, 
Kefren e Miquerinos, construídas há 
mais de 4.500 anos, com a Esfinge e o 
Templo do Vale. Visitaremos também a 
Cidadela de Saladino e posteriormente 
o Museu Egípcio. Além disso, visitare-
mos o bairro Copto. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 03 - CAIRO - ASWAN
Café da manhã. Traslado para o ae-
roporto para embarcar em um voo com 
destino a Aswan (não incluído). Chega-
da e visita à Barragem Alta, uma grande 
obra de engenharia que retém as águas 
do Rio Nilo, formando o Lago Nasser. 
Visita à Pedreira de Granito Vermelho, 
onde está localizado o famoso obelisco 
inacabado de 41m de altura. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – ASWAN 
(QUARTA-FEIRA OU SEXTA-FEIRA)
Café da manhã. Visita incluída a 
Abu Simbel em ônibus, onde veremos os 
templos esculpidos no penhasco ociden-
tal do deserto por Ramsés II e dedicados 
a Amom-Ra. Também veremos o Templo 
de Nefertari, dedicado à deusa Hathor. 
Traslado ao porto fluvial para embarcar 
no cruzeiro pelo Rio Nilo com pensão 

completa. Embarque no cruzeiro. À tar-
de, navegaremos em felucca para visi-
tar exteriormente o Jardim Botânico, 
a Ilha Elefantina e o Mausoléu de Agha 
Khan. Jantar e hospedagem a bordo.

DIA 05 – ASWAN – 
KOM OMBO – EDFU 
Pensão completa. Navegação para Kom 
Ombo. Visita ao templo dos deuses Sobek 

DATAS DE INÍCIO

Domingo e Terça-feira 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

Cidade/Opc CAIRO

“B” Prata Barceló Pyramids 4*

“C” Ouro Ramses Hilton/Grand 
Nile Tower 5*

“D” Ouro Plus Sheraton Cairo 5* SUP

“E” Platino
Four Seasons First 
Residence 5* LUX

HOTÉIS/BARCOS 
PREVISTOS (OU SIMILARES)

Cidade/Opc CRUZEIRO NILO

“B” Prata Emilio / Pioneer II 5*

“C” Ouro Crown Jewel / Sarah  5*L

“D” Ouro Plus Crown Jewel / Sarah  5*L

“E” Platino Esmeralda / Concerto 5*GL

Cidade/Opc ASWAN

Todas Cat. Tolip Aswan 5*

Cidade/Opc SHARM EL SHEIKH

 “B” Prata Barcelo Tiran Sharm 5*std

 “C” Ouro Barcelo Tiran Sharm 5*std

 “D” Ouro Plus Renaissance Sharm 5*sup

 “E” Platino Renaissance Sharm 5*sup

R E F.: C 4094

10 dias
A PARTIR DE 

1.550$

ABU SIMBEL INCLUÍDONOVIDADE
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e Horaris. Em seguida, navegação para 
Edfu. Visita ao templo do Deus Hórus, 
considerado o templo mais perfeito da an-
tiga civilização egípcia. Pernoite a bordo.

DIA 06 - EDFU-LUXOR
Pensão completa. Navegação para Lu-
xor. Chegada e visita à margem oriental 
do rio Nilo onde podemos ver o Templo 
de Karnak, construído no ano 2.000 AC 
e dedicado a Amom-Ra. É o maior tem-
plo do Egito, pois consiste em 22 tem-
plos. Em seguida, visitaremos o Templo 
de Luxor que foi construído na dinastia 
moderna, no ano 1.450 AC. por Amenó-
fis e Ramsés II. Pernoite a bordo.

DIA 07 - LUXOR –  
SHARM EL SHEIKH
Café da manhã e desembarque. Atra-
vessaremos o rio Nilo em uma jangada 
até a margem ocidental para visitar o 
Vale dos Reis, Medinet Habu, os Colossos 
de Memnon e o Templo de Hatshepsut. 
Traslado ao aeroporto para embarque 
em voo com destino ao Cairo para fazer a 
conexão ao aeroporto de Sharm el Sheikh 
(voos não incluído). Chegada em Sharm 
el Sheikh e traslado ao hotel. Estadia em 
regime de tudo incluído. Hospedagem.

DIAS 08 E 09 - SHARM EL SHEIKH
Café da manhã. Estadia em regime de 

tudo incluído no hotel. Dias livres para 
curtir a praia ou fazer alguma das excur-
sões que serão oferecidas durante a nos-
sa estadia na Praia, onde podemos mer-
gulhar no Mar Vermelho, fazer snorkel, 
andar de paraquedas, etc.

DIA 10 – SHARM EL SHEIKH – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Sharm el Sheikh. Fim dos nossos 
serviços.

Preços válidos mínimo 2 pax.
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 2.080 2.110 1.260 1.755 1.785 1.085 1.550 1.580 940
OPÇÃO “C” Ouro 2.125 2.155 1.290 1.785 1.815 1.085 1.595 1.625 970
OPÇÃO “D” Ouro Plus 2.315 2.345 1.405 1.995 2.030 1.215 1.730 1.760 1.055
OPÇÃO “E” Platino 2.800 2.830 2.260 2.545 2.575 2.050 2.245 2.280 1.815
Temp. 1: 01–14/Abr    Temp. 2: 15–30/Abr + 01/Nov–16/Dez + 06/Jan–18/Mar        Temp. 3: 01/Mai–30/Jun

Temporada 4 Temporada 5 Temporada 6

TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL TPL DBL S.SGL

OPÇÃO “B” Prata 1.550 1.580 940 1.665 1.695 1.010 2.080 2.110 1.260

OPÇÃO “C” Ouro 1.595 1.625 970 1.700 1.730 1.035 2.125 2.155 1.290
OPÇÃO “D” Ouro Plus 1.745 1.780 1.065 1.920 1.950 1.170 2.315 2.345 1.405
OPÇÃO “E” Platino 2.245 2.280 1.815 2.505 2.535 2.020 2.800 2.830 2.260
Tkt avião Cai/Asw-Lxr/Cai/Ssh NETO 450
Temp. 4: 01/Jul–25/Set       Temp. 5: 26/Set–31/Out       Temp. 6: 17/Dez–05/Jan + 19–31/Mar   

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

 
• Taxa de serviço: USD 40 por 

pessoa a ser pago diretamente 
no destino pelos passageiros 
ao guia.

• Bebidas.
• Vistos.
• Voos internos (Oferecido 

separadamente. Preço a 
reconfirmar no momento da 
reserva)

O PREÇO NÃO INCLUI

• Todos os traslados.
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, a 
Cidadela e as Pirâmides.

• Guia local em espanhol.
• 2 noites de hospedagem e café 

da manhã buffet no Cairo.
• Cruzeiro pelo Nilo de 4 dias/3 

noites em Pensão Completa.
• 1 noite de hospedagem em 

Aswan em regime de meia 
pensão.

• 3 noites de hospedagem em 
Sharm el Sheikh em regime de 
Tudo Incluído.

• Visitas em Luxor, Edfu, Kom 
ombo e Aswan conforme 
descrito no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Consultar suplemento obriga-
tório para jantares de gala nos 
dias 24 e 31 de dezembro.

• A ordem das visitas poderá ser 
alterada por motivos alheios 
à nossa vontade, mas será 
sempre respeitado o conteúdo 
do programa.

• Por favor, envie uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES
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• Gastos de cancelamento serão 
aplicados se a reserva for 
cancelada com menos de 16 
dias. A quantidade total dos 
gastos serão informados em 
cada caso, pois dependerá do 
que aplique cada hotel.

• Confirmando noites extras, 
os traslados de chegada 
ou saída serão cobrados 
separadamente. Consulte os 
preços.

• As visitas do Mar Morto, 
Pequena Petra e Wadi Rum 
podem ser modificadas 
em horário e/ou dia de 
funcionamento para oferecer 
um melhor serviço.

• Consultar sobre possíveis 
suplementos para jantares de 
gala obrigatórios nos dias 24 
e 31 de dezembro.

NOTAS IMPORTANTES

• Bebidas e gorjetas (estima–se 
em cerca de 20 USD por 
pessoa, pagamento direto no 
destino)

• Extras e qualquer despesa 
pessoal.

• Taxas e visto.

BEDUÍNOS
DIA 01 – AMÃ
Recepção no aeroporto e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 02 – AMÃ – AJLUN – GÉRASA – 
MAR MORTO – AMÃ
Café da manhã. Saída para visitar o 
Castelo de Ajlun, uma fortaleza cons-
truída em 1185 e reconstruída mais 
tarde no século XIII, pelos mamelucos 
após a sua destruição pelos mongóis. 
Continuação para visitar Gérasa (Je-
rash). Durante a excursão, visitaremos 
o Arco do Triunfo, a praça oval, o car-
do, a colunata, o templo de Afrodite e, 
finalmente, o teatro romano, com uma 
acústica maravilhosa. Ao final da visi-
ta, retorno a Amã para almoço (livre) e 

depois traslado ao Mar Morto. Tempo 
livre para banho e lama. Retorno a Amã. 
Jantar e Hospedagem.

DIA 03 – AMÃ – MADABA – 
MONTE NEBO – PETRA 
Café da manhã. Saída para uma vi-
sita panorâmica da cidade de Amã e 
continuação até Madaba para visitar 
a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde 
está localizado o primeiro mapa–mo-
saico da Palestina. Continuação até 
o Monte Nebo para admirar a vista 
panorâmica da montanha do Vale do 
Jordão e do Mar Morto. À tarde, visi-
taremos as ruínas de Um Al Rasas e 
depois seguiremos para Petra. Jantar 
e Hospedagem.

DIA 04 – PETRA 
Café da manhã. Dia dedicado à visita da 
Cidade Rosa, capital dos Nabateus. Du-
rante a visita, conheceremos os mais im-
portantes e representativos monumentos 
esculpidos na rocha pelos Nabateus. Co-
meçamos pelo Tesouro, um monumento 
famoso e internacionalmente conhecido 
levado ao cinema num dos filmes de 
Indiana Jones, os Túmulos Coloridos, os 
Túmulos Reais, o Mosteiro... Petra é um 
daqueles lugares no mundo onde temos 
que ir pelo menos uma vez na vida. Jan-
tar e Hospedagem.

DIA 05 – PETRA – AI BEIDA –  
WADI RUM – AMÃ
Café da manhã. Saída para a cidade 
vizinha de Ai Beida, também conheci-
da como a Pequena Petra. Visita deste 
Caravançarai. Em seguida, saída para o 
deserto de Wadi Rum. Chegada e visita 
de duas horas, que se realiza em pecu-
liares veículos 4 x 4 dirigidos por beduí-
nos, (6 pessoas por veículo). A excursão 
consiste numa pequena incursão pela 
paisagem lunar deste deserto. Em nos-
so passeio, observaremos as maravilhas 
que a natureza fez e a erosão das ro-
chas e areia. No final da visita, retorno 
a Amã. Jantar e Hospedagem. 

DIA 06 – AMÃ – AEROPORTO
Café da manhã. Tempo livre até o ho-
rario do Traslado ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços.

R E F.  C 4057 

6 dias
A PARTIR DE

995$

Cat. Primeira Cat. Superior
Em duplo ou triplo 995 1.195
Supl. Single 345 500
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (Dpl) Não disp. 170
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (S. Sgl) Não disp. 110

Supl. Temporada alta (1) 85 180

Supl. 4 almoços 135

Supl. Traslados entre 23:00/06:00hs 40

Temporada alta: 01/Mar–31/Mai + 12/Set–20/Nov + 19/Dez–03/Jan.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cidade
Cat. Primeira 

(3*S – 4*)
Cat. Superior

(4*–5*Std)

Amã
Days Inn /  

Mena Tyche / Saray / 
Sulaf Luxury Hotel

Kempinski / Movenpick
Landmark / Crowne Plaza

Petra

P Quattro / 
 Petra Moon

Petra Elite / Sella / 
Petra Canyon

Nabatean Castle
Old Village / Hyatt Zaman

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Quarta–feira e Domingos  
De 04/Jan/2023 a 03/Jan/2024

DATAS DE INÍCIO

• Meia pensão nos hotéis 
(exceto na primeira noite)

• Traslados, visitas e entradas 
indicadas no roteiro.

• Cavalos em Petra (gorjeta não 
incluída).

• Guia em espanhol do dia 02 
ao 05 do roteiro e assistência 
em espanhol por nossos 
transferistas.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

WADI–RUM
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PETRA

R E F. E 4036
R E F.: ET–002 

(Ext. C. Azul y España)
R E F.: ET–001 

(Ext. Costa Amalfitana)

R E F.: C 4081

7 dias

A PARTIR DE

995$

DIA 01 – AMÃ
Recepção no aeroporto e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 02 – AMÃ – MADABA – MONTE 
NEBO – SHOBAK – PETRA 
Café da manhã. Saída para Madaba. 
Chegada e visita à igreja de São Jorge, 
com o seu famoso mosaico que repre-
senta todos os territórios bíblicos. Em 
seguida, ao Monte Nebo, de onde Moisés 
vislumbrou a terra prometida. Visita da 
coleção de mosaicos e depois visita ao 
Castelo de Shobak. O exterior do Caste-
lo de Shobak é impressionante, com um 
portão imponente e uma parede tripla ao 
seu redor. Apesar das precauções toma-
das por seu construtor, a fortaleza caiu 
nas mãos de Saladino apenas 75 anos 
após sua construção. As inscrições de 
seus orgulhosos sucessores aparecem nas 

paredes do castelo. Continuação a Petra. 
Chegada, jantar e hospedagem.

DIA 03 – PETRA 
Café da manhã. Dia dedicado à visita da 
Cidade Rosa, capital dos Nabateus. Du-
rante a visita, conheceremos os mais im-
portantes e representativos monumentos 
esculpidos na rocha pelos Nabateus. Co-
meçamos pelo Tesouro, um monumento 
famoso e internacionalmente conhecido 
levado ao cinema num dos filmes de 
Indiana Jones, os Túmulos Coloridos, os 
Túmulos Reais, o Mosteiro... Petra é um 
daqueles lugares no mundo onde temos 
que ir pelo menos uma vez na vida. Jan-
tar e hospedagem no hotel.

DIA 04 – PETRA – AI BEIDA – 
WADI RUM 
Café da manhã. Saída a cidade vizinha 

de AL BEIDA, também conhecida como a 
PEQUEÑA PETRA. Visita deste Caravan-
çarai. A continuação, saída para o deserto 
de Wadi Rum. Chegada e visita de duas 
horas, que se realiza em veículos 4 x 4 di-
rigidos por beduínos, (6 pessoas por veí-
culo). A excursão consiste numa pequena 
incursão pela paisagem lunar deste de-
serto. Em nosso passeio, observaremos as 
maravilhas que a natureza fez e a erosão 
das rochas e areia. Depois, traslado para o 
acampamento beduíno, onde passarão a 
noite sob as estrelas. (Inclui tendas stan-
dard no acampamento). Se desejar ficar 
nas tendas cápsula, consulte o suplemen-
to. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 05 – WADI RUM – AMÃ
Café da manhã. No horario indicado, 
saída a Amã. Chegada ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

DIA 06 – AMÃ – GÉRASA – 
MAR MORTO
Café da manhã. Saída para visitar Gé-
rasa (Jerash). Durante a excursão, visita-
remos o Arco do Triunfo, a praça oval, o 
cardo, a colunata, o templo de Afrodite 
e, finalmente, o teatro romano, com uma 
acústica maravilhosa. Ao final da visita, 
traslado ao Mar Morto. Chegada e tempo 
livre para banho e lama. Jantar e hospe-
dagem no hotel.

DIA 07 – MAR MORTO – 
AEROPORTO DE AMÃ
Café da manhã. Tempo livre até o hora-
rio do Traslado ao aeroporto de Amã. Fim 
dos nossos serviços.

• Meia pensão nos hotéis 
(exceto na primeira noite)

• Traslados, visitas e entradas 
indicadas no roteiro.

• Assistência em espanhol nos 
traslados.

• Guia em espanhol, exceto em 
Amã.

• Cavalos em Petra (gorjeta não 
incluída).

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Bebidas e gorjetas (estima–se 
em cerca de 25 USD por 
pessoa, pagamento direto no 
destino).

• Extras e qualquer despesa 
pessoal.

• Taxas e visto.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Gastos de cancelamento serão 
aplicados se a reserva for 
cancelada com menos de 16 
dias. A quantidade total dos 
gastos serão informados em 
cada caso, pois dependerá do 
que aplique cada hotel.

• Confirmando noites extras, 
os traslados de chegada 
ou saída serão cobradas 
separadamente. Consulte os 
preços.

• A noite de 31/Dez tem 
sempre um suplemento de 
Fim de ano. Na confirmação 
da reserva será informado 
o suplemento ou por favor 
consultar antes de reservar. 
Afeta as saídas de 28 e 31/
Dez/2023.

NOTAS IMPORTANTES

Quinta–feira e Domingos 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024

DATAS DE INÍCIO

NABATEUS

Cat. Primeira Cat. Superior
Duplo Sup. Sgl Duplo Sup. Sgl

01/Abr–31/Dez 2023 (Exc. Temp. Alta) 995 305 1.270 645
01/Jan–31/Mar 2024 (Exc. Temp. Alta) 1.120 345 1.415 720
Supl. Temporada alta (1) 80 ––– 80 –––
Supl. Traslados entre 23:00/06:00hs 25

(1) Temporada Alta  01/Abr–05/Mai + 25/Set–05/Nov + 19/Dez/23–09/Jan/24 + 25–31/Mar/24 
Importante: As saídas: 06–09/Abr + 20–30/Abr/23 + 29/Jun–02/Jul/23 + 21–31/Mar/24 têm um 
suplemento extra no Mar Morto de 85 Usd p/pax em duplo e 170 Usd p/pax em single.  
Nota: As noites de 24 e 31/Dez têm sempre suplemento de jantar quando coincidem em Petra, Wadi Rum ou 
Mar Morto. Na confirmação da reserva será informado o suplemento ou por favor consultar antes de reservar.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cidade Cat. Primeira(3*S – 4*)
Cat. Superior

(4*–5*Std)

Amman
Mena Tyche / Sadenn / 

Olive Tree / Arena Espace
Kempinski / Movenpick

Landmark

Petra
P Quattro

Petra Moon
Nabatean Castle

Old Village

Wadi Rum
Acampamento no deserto (Tenda Standard)

Hassan Zweidaa / Mazayen 

Mar Muerto Holiday Inn
Movenpick / Crowne Plaza 

/ Hilton

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)



152  l  EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024

DIA 01 – AMÃ
Recepção no aeroporto e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 02 – AMÃ – AJLUN –  
GÉRASA – AMÃ
Café da manhã. Saída para visitar o 
Castelo de Ajlun, uma fortaleza construí-
da em 1185 e reconstruída mais tarde no 
século XIII, pelos mamelucos após a sua 
destruição pelos mongóis. Continuação 
para visitar Gérasa (Jerash). Durante a 
excursão, visitaremos o Arco do Triunfo, 
a praça oval, o cardo, a colunata, o tem-
plo de Afrodite e, finalmente, o teatro 
romano, com uma acústica maravilhosa. 
Ao final da visita, retorno a Amã. Jantar 
e hospedagem.

DIA 03 – AMÃ – MADABA – MONTE 
NEBO – UM AL RASSAS – 
AI BEIDA – PETRA 
Café da manhã. Saída para visita pa-
norâmica da cidade de Amã e conti-

nuação até Madaba para visitar à Igreja 
Ortodoxa de São Jorge, onde está locali-
zado o primeiro mapa–mosaico da Pales-
tina. Continuação até o Monte Nebo para 
admirar a vista panorâmica da montanha 
do Vale do Jordão e do Mar Morto. À tar-
de, visitaremos as ruínas de Um Al Ra-
sas e depois continuaremos até a cidade 
vizinha de Al Beida, também conhecida 
como a Pequena Petra, para visitar este 
Caravançarai. No final, traslado a Petra. 
Jantar e hospedagem.

DIA 04 – PETRA 
Café da manhã. Dia dedicado à visita da 
Cidade Rosa, capital dos Nabateus. Du-
rante a visita, conheceremos os mais im-
portantes e representativos monumentos 
esculpidos na rocha pelos Nabateus. Co-
meçamos pelo Tesouro, um monumento 
famoso e internacionalmente conhecido 
levado ao cinema num dos filmes de 
Indiana Jones, os Túmulos Coloridos, os 
Túmulos Reais, o Mosteiro... Petra é um 

FANTASIA DA JORDÂNIA
daqueles lugares no mundo onde  temos 
que ir pelo menos uma vez na vida. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 05 – PETRA – AQABA – 
WADI RUM 
Café da manhã. Saída para Aqaba, onde 
faremos uma visita panorâmica e de-
pois teremos tempo livre e almoço na 
praia de Tala Bay (no clube Berenice ou 
similar), onde poderemos usufruir das 
suas instalações (piscina, praia, chuveiros 
e toalhas). No início da tarde, saída para 
o deserto de Wadi Rum. Chegada e visita 
de duas horas, que se realiza em veículos 
4 x 4 dirigidos por beduínos, (6 pessoas 
por veículo). A excursão consiste numa 
pequena incursão pela paisagem lunar 
deste deserto. Em nosso passeio, obser-
varemos as maravilhas que a natureza 
fez e a erosão das rochas e areia. No final 
da visita, continuação ao acampamento. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – WADI RUM – MAR MORTO
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao Mar Morto. Chegada e tem-
po livre para banho e lama. Jantar e hos-
pedagem.

DIA 07 – MAR MORTO –
AEROPORTO DE AMÃ
Café da manhã. Tempo livre até o hora-
rio do Traslado ao aeroporto de Amã. Fim 
dos nossos serviços.

Cat. Primeira Cat. Superior
Em duplo ou triplo 1.155 1.390
Supl. Single 440 610
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (Dpl) Não disp 170
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (S. Sgl) Não disp 110
Supl. Temporada alta (1) 125 220
Supl. 4 almoços 135

Supl. Traslados entre 23:00/06:00hs 40

Temporada alta: 01/Mar–31/Mai + 12/Set–20/Nov + 19/Dez–03/Jan.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Cidade
Cat. Primeira 

(3*S – 4*)
Cat. Superior

(4*–5*Std)

Amã
Days Inn / Mena Tyche / Saray / 

Sulaf Luxury Hotel
Kempinski / Movenpick

Landmark / Crowne Plaza

Petra
P Quattro / Petra Moon

Petra Elite / Sella / Petra Canyon
Nabatean Castle

Old Village / Hyatt Zaman
Wadi Rum Acampamento no deserto (Tenda Standard) 
Mar Morto Dead Sea Spa / Grand East / Holiday Inn Movenpick / Crowne Plaza

R E F.   C 4056

7 dias
A PARTIR DE

1.155$

• Meia pensão nos hotéis 
(exceto na primeira noite)

• Traslados, visitas e entradas 
indicadas no roteiro.

• 1 almoço em Aqaba
• Cavalos em Petra (gorjeta não 

incluída).
• Guia em espanhol do dia 02 

ao 06 do roteiro e assistência 
em espanhol por nossos 
transferistas.

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

Quarta–feira e Domingos 
Del 04/Ene/2023 al 03/Ene/2024

DATAS DE INÍCIO

AMÃ

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

• Gastos de cancelamento serão 
aplicados se a reserva for 
cancelada com menos de 16 
dias. A quantidade total dos 
gastos serão informados em 
cada caso, pois dependerá do 
que aplique cada hotel.

• Confirmando noites extras, 
os traslados de chegada 
ou saída serão cobrados 
separadamente. Consulte os 
preços.

• As visitas do Mar Morto, 
Pequena Petra e Wadi Rum 
podem ser modificadas 
em horário e/ou dia de 
funcionamento para oferecer 
um melhor serviço.

• Consultar sobre possíveis 
suplementos para jantares de 
gala obrigatórios nos dias 24 
e 31 de dezembro.

NOTAS IMPORTANTES

• Bebidas e gorjetas (estima–se 
em cerca de 20 USD por 
pessoa, pagamento direto no 
destino)

• Extras e qualquer despesa 
pessoal.

• Taxas e visto.

O PREÇO NÃO INCLUI
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Cidade
Cat. Primeira 

(3*S – 4*)
Cat. Superior

(4*–5*Std)

Amã
Days Inn / Mena Tyche / 

Saray / Sulaf Luxury Hotel

Kempinski / Movenpick
Landmark / Crowne 

Plaza

Petra
P Quattro / Petra Moon
Petra Elite / Sella / Petra 

Canyon

Nabatean Castle
Old Village / Hyatt 

Zaman

Aqaba
Orix / City Tower / 

Marina Plaza
Grand Tala Bay / Double 

Tree / Movenpick City  
Wadi Rum Acampamento no deserto (Tenda Standard) 

Mar Morto
Dead Sea Spa / Grand East / 

Holiday Inn
Movenpick /  
Crowne Plaza

DIA 01 – AMÃ
Recepção no aeroporto e traslado ao ho-
tel. Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 02 – AMÃ – AJLUN – 
GÉRASA – AMÃ
Café da manhã. Saída para visitar o 
Castelo de Ajlun, uma fortaleza construí-
da em 1185 e reconstruída mais tarde no 
século XIII, pelos mamelucos após a sua 
destruição pelos mongóis. Continuação 
para visitar Gérasa (Jerash). Durante a 
excursão, visitaremos o Arco do Triunfo, 
a praça oval, o cardo, a colunata, o tem-
plo de Afrodite e, finalmente, o teatro 
romano, com uma acústica maravilhosa. 
Ao final da visita, retorno a Amã. Jantar 
e hospedagem.

DIA 03 – AMÃ – MADABA – MONTE 
NEBO – UM AL RASSAS – PETRA 
Café da manhã. Saída para visita 
panorâmica da cidade de Amã e con-
tinuação até Madaba para visitar à 

R E F. E 4036
R E F.: ET–002 

(Ext. C. Azul y España)
R E F.: ET–001 

(Ext. Costa Amalfitana)

R E F.:  C 3291

8 dias

A PARTIR DE

1.310$

Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde 
está localizado o primeiro mapa–mo-
saico da Palestina. Continuação até 
o Monte Nebo para admirar a vista 
panorâmica da montanha do Vale do 
Jordão e do Mar Morto. À tarde, visi-
taremos as ruínas de Um Al Rasas e 
depois continuaremos a Petra. Jantar 
e hospedagem.

DIA 04 – PETRA – AI BEIDA – AQABA
Café da manhã. Visita da Cidade Rosa, 
capital dos Nabateus. Durante a visita, 
conheceremos os mais importantes e 
representativos monumentos esculpi-
dos na rocha pelos Nabateus. Come-
çamos pelo Tesouro, um monumento 
famoso e internacionalmente conhe-
cido levado ao cinema num dos filmes 
de Indiana Jones, os Túmulos Coloridos, 
os Túmulos Reais, o Mosteiro. À tarde, 
saída a cidade vizinha de Al Beida, 
também conhecida como a Pequena 
Petra. Visita deste Caravançarai. A se-

guir, saída em direção à cidade costeira 
de Aqaba, no Mar Vermelho. Jantar e 
hospedagem.

DIA 05 – AQABA – WADI RUM 
Café da manhã. Tempo livre para des-
frutar da cidade de Aqaba. A seguir, po-
demos desfrutar de uma manhã de praia 
na Praia de Tala Bay (no clube Berenice 
ou similar), onde poderemos usufruir das 
suas instalações (piscina, praia, chuveiros 
e toalhas). Almoço. No início da tarde, 
saída para o deserto de Wadi Rum. Che-
gada e visita de duas horas, que se reali-
za em veículos 4 x 4 dirigidos por bedu-
ínos, (6 pessoas por veículo). A excursão 
consiste numa pequena incursão pela 
paisagem lunar deste deserto. Em nosso 
passeio, observaremos as maravilhas que 
a natureza fez e a erosão das rochas e 
areia. No final da visita, continuação ao 
acampamento. Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – WADI RUM – MAR MORTO
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao Mar Morto. Chegada e tem-
po livre. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – MAR MORTO – 
BETÂNIA – MAR MORTO
Café da manhã. Saída para a fronteira 
com Israel e Palestina, em busca do Rio 
Jordão. Neste dia visitaremos Betânia, 
local onde Jesus foi batizado por São 
João Evangelista. O complexo arqueoló-
gico localizado na margem oriental do rio 
Jordão, cerca de 9 km ao norte do Mar 
Morto, é de imensa importância para o 
cristianismo por ser reconhecido como o 
local onde Jesus de Nazaré foi batizado 
por João Batista. Após a visita, retorno 
ao hotel. Tempo livre. Jantar e hospe-
dagem.

DIA 08 – MAR MORTO – 
AEROPORTO DE AMÃ
Café da manhã. Tempo livre até o hora-
rio do Traslado ao aeroporto de Amã. Fim 
dos nossos serviços.

O MELHOR DA JORDÂNIA

Quarta-feira e Domingos 
De 04/Jan/2023 a 03/Jan/2024

DATAS DE INÍCIO

• Meia pensão nos hotéis 
(exceto na primeira noite)

• Traslados, visitas e entradas 
indicadas no roteiro.

• 1 almoço em Aqaba
• Cavalos em Petra (gorjeta não 

incluída).
• Guia em espanhol do dia 02 

ao 06 do roteiro e assistência 
em espanhol por nossos 
transferistas.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cat. Primeira Cat. Superior

Em duplo ou triplo 1.310 1.625
Supl. Single 520 730
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (Dpl) Não disp 85
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (S. Sgl) Não disp 55
Supl. Temporada alta (1) 165 265
Supl. 4 almoços 135

Supl. Traslados entre 23:00/06:00hs 40
(1) Temporada alta: 01/Mar-31/Mai + 12/Set-20/Nov + 19/Dez-03/Jan.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

MADABA

• Gastos de cancelamento serão 
aplicados se a reserva for 
cancelada com menos de 16 
dias. A quantidade total dos 
gastos serão informados em 
cada caso, pois dependerá do 
que aplique cada hotel.

• Confirmando noites extras, 
os traslados de chegada 
ou saída serão cobrados 
separadamente. Consulte os 
preços.

• As visitas do Mar Morto, 
Pequena Petra e Wadi Rum 
podem ser modificadas 
em horário e/ou dia de 
funcionamento para oferecer 
um melhor serviço.

• Consultar sobre possíveis 
suplementos para jantares de 
gala obrigatórios nos dias 24 
e 31 de dezembro.

NOTAS IMPORTANTES

• Bebidas e gorjetas (estima–se 
em cerca de 20 USD por 
pessoa, pagamento direto no 
destino)

• Extras e qualquer despesa 
pessoal.

• Taxas e visto.

O PREÇO NÃO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – CASABLANCA
Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
e hospedagem. (Os transferistas no 
Marrocos sempre esperam do lado de 
fora da terminal do aeroporto, eles não 
têm permissão para entrar)

DIA 02 – CASABLANCA – 
MEKNES – FEZ
Café da manhã. Visita da cidade: 
Mercado Central, distrito de Habous, 
Palácio Real, Praça Mohamed V, área 

residencial de Anfa, exterior da Mes-
quita Hassan II. Saída para Meknes. 
(Almoço opcional). Visita à capital 
“Ismaelita” que tem as maiores mura-
lhas de Marrocos. Saída para a cidade 
sagrada de Moulay Driss (visita panorâ-
mica) e visita às ruínas romanas de Vo-
lubilis. Continuação para Fez. Chegada 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – FEZ
Café da manhã. Visita de dia inteiro 
à Capital Espiritual: a Medina, a fonte 
Nejjarine, o Mausoléu Moulay Idriss e a 
Mesquita Karaouine, vista exterior ape-

nas. (Almoço opcional). À tarde, con-
tinuação da visita aos zocos e à nova 
medina de Fez Jdid. Jantar e hospeda-
gem no hotel.

DIA 04 – FEZ – RABAT – 
MARRAKECH
Café da manhã. Saída para Rabat e vi-
sita ao Palácio Real Mechouar, Jardim e 
Kasbah Oudaya, Mausoléu de Mohamed 
V e Torre da Mesquita Hassan. (Almoço 
de peixe opcional). Continuação para 
Marrakech. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – MARRAKECH
Café da manhã. Visita de dia inteiro 
da cidade, a segunda mais antiga do 
império, também chamada de “A Pé-
rola do Sul”. A visita da parte histórica 
incluirá o Jardim Menara, o Túmulo 
de Saadien, o Palácio Bahia, a Kou-
toubia e o Museu Dar Si Said. Almoço 
no hotel. À tarde, visita dos zocos e 
os bairros dos artesãos. (Jantar típico 
opcional no restaurante–espetáculo 
“Dar Soukkar”. Este jantar está incluído 
se escolher a opção de Pensão Com-
pleta). Hospedagem.

DIA 06 – MARRAKECH
Café da manhã. Dia completamente 
livre a sua disposição. (Almoço opcio-
nal). Jantar e hospedagem no hotel.

CIDADES IMPERIAIS 
DO MARROCOS

RABAT

OPÇÃO 1
DE CASABLANCA

• A maioria dos hotéis no 
Marrocos não tem habitações 
triplas, são quartos duplos 
com cama de dobrar/montar. 
Qualquer reserva neste tipo de 
habitação será “On Request”

• Eventualmente, de acordo com 
o número de passageiros e 
dependendo da disponibilidade 
do hotel, é possível que o 
circuito seja realizado em uma 
ordem diferente da publicada, 
sempre respeitando todas as 
visitas descritas no roteiro.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

De Casablanca, 
Sábados 
De 05/Nov/2022 al 28/Out/2023
De Marrakech, 
Sexta-feira 
De 04/Nov/2022 al 27/Out/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax. Cat. Prata
(Turista sup/Primeira Std)

Cat. Ouro  
(Primeira Sup)

Saídas de Casablanca (sábados) Em duplo Supl. Single Em duplo Supl. Single

05/Nov-10/Dez + 07/Jan-11/Fev  760 235 970 365
18-25/Fev + 03/Jun-30/Set 785 245 985 375

31/Dez 995 265 1.295 395
Resto de Datas 855 265 1.050 395
Suplemento Pensão Completa 205

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

Cat. Prata 
(Turista sup/Primeira Std)

Cat. Ouro  
(Primeira Sup)

Saídas de Marrakech (sexta-feira) Em duplo Supl. Single Em duplo Supl. Single

04/Nov-09/Dez + 06/Jan-10/Fev 845 215 1.160 360
17-24/Fev + 02/Jun-29/Set 890 220 1.165 365

30/Dez 1.120 260 1.560 395
Resto de Datas 920 260 1.285 395
Suplemento Pensão Completa 185

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

R E F. C 3034-Opc.1
R E F. C 3035-Opc.2

8 dias
A PARTIR DE 

760€
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DIA 07 – MARRAKECH – 
CASABLANCA
Café da manhã. Saída a Casablanca. 
Almoço no hotel. (Jantar opcional no 
restaurante). Hospedagem.

DIA 08 – CASABLANCA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

Este mesmo roteiro pode ser feito co-
meçando e terminando em Marrakech 
COM INÍCIO NA SEXTA-FEIRA e sendo o 
roteiro sinóptico desta opção conforme 
detalhado abaixo:

DIA 01 – MARRAKECH.
Traslado Apt Marrakech / hotel. Jantar e 
hospedagem.

DIA 02 – MARRAKECH–ESSAOUIRA–
EL JADIDA–CASABLANCA.
Café da manhã. Visita de Essaouira. (Al-

moço opcional) No caminho visita El 
Jadida. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – CASABLANCA – 
MEKNES – FEZ.
Café da manhã. Visita de Casablanca 
(Almoço opcional), Meknes e Moulay 
Driss. Jantar e hospedagem.

DIA 04 – FEZ. 
Café da manhã. Visita Cidade. (Almoço 
opcional). Jantar e hospedagem.

DIA 05 – FEZ–RABAT–MARRAKECH.
Café da manhã. Visita Rabat (Almoço 
opcional). Jantar e hospedagem.

DIA 06 – MARRAKECH.
Café da manhã. Visita. Almoço. (Jantar 
opcional). Hospedagem.

DIA 07 – MARRAKECH.
Café da manhã. (Almoço opcional). Jan-
tar e hospedagem.

DIA 08 – MARRAKECH.
Café da manhã. Traslado Htl/Apt. Fim 
dos serviços.

OPÇÃO 2
DE MARRAKECH

• Traslados indicados no roteiro 
com assistência 

• 7 noites de hospedagem no 
hotel escolhido em regime de 
meia pensão.

• Transporte em veículo de luxo 
de acordo com o número de 
participantes.

• Guia multilíngue 
acompanhante.

• Entrada nos monumentos 
indicados no roteiro.

• Maleteiros e gorjetas nos 
hotéis.

• Taxas e serviços.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. Prata Cat. Ouro

Casablanca
Novotel / Imperial / 

Mogador Marina Movenpick / Palace d’Anfa / Grand 
Mogador City Centre

Fez Zalagh Parc / Volubilis / 
Menzah Zalagh

Marriot / Heritage Boutique / 
Palais Medina

Marrakech Palm Plaza / Rawabi / 
Zalagh kasbah

Kenzi Rose Garden / Adam Park / 
Mogador Menara

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – CASABLANCA
Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
e hospedagem. (Os transferistas no 
Marrocos sempre esperam do lado de 
fora da terminal do aeroporto, eles não 
têm permissão para entrar)

DIA 02 – CASABLANCA – 
MEKNES – FEZ
Café da manhã. Visita da cidade: 
Mercado Central, distrito de Habous, 

Palácio Real, Praça Mohamed V, área 
residencial de Anfa, exterior da Mes-
quita Hassan II. Saída para Meknes. 
(Almoço opcional). Visita à capi-
tal “Ismaelita” que tem as maiores 
muralhas de Marrocos. Saída para a 
cidade sagrada de Moulay Driss (vi-
sita panorâmica) e visita às ruínas 
romanas de Volubilis. Continuação 
para Fez. Chegada ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

DIA 03 – FEZ
Café da manhã. Visita de dia intei-
ro à Capital Espiritual: a Medina, a fonte 
Nejjarine, o Mausoléu Moulay Idriss e a 
Mesquita Karaouine, vista exterior apenas. 
(Almoço opcional). À tarde, continuação 
da visita aos zocos e à nova medina de Fez 
Jdid. Jantar e hospedagem no hotel.

DIA 04 – FEZ – 
RABAT – MARRAKECH
Café da manhã. Saída para Rabat 
e visita ao Palácio Real Mechouar, 
Jardim e Kasbah Oudaya, Mausoléu 
de Mohamed V e Torre da Mesquita 
Hassan. (Almoço de peixe opcional). 
Continuação para Marrakech. Jantar e 
hospedagem no hotel.

DIA 05 – MARRAKECH
Café da manhã. Visita de dia inteiro 

DESCUBRA O MARROCOS

RABAT

• A maioria dos hotéis no 
Marrocos não tem habitações 
triplas, são quartos duplos 
com cama de dobrar/montar. 
Qualquer reserva neste tipo de 
habitação será “On Request”

• Eventualmente, de acordo com 
o número de passageiros e 
dependendo da disponibilidade 
do hotel, é possível que o 
circuito seja realizado em uma 
ordem diferente da publicada, 
sempre respeitando todas as 
visitas descritas no roteiro.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Sábados 
De 05/Nov/2022 a 28/Out/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax. Cat. Prata 
(Turista sup/Primeira Std)

Cat. Ouro  
(Primeira Sup)

Saídas de Casablanca (sábados) Em duplo Supl. Single Em duplo Supl. Single

05/Nov-10/Dez + 07/Jan-11/Fev 995 260 1.355 470

18-25/Fev + 03/Jun-30/Set 1.020 270 1.385 480

24-31/Dez 1.245 300 1.720 510

Resto de Datas 1.105 300 1.495 510

Supl. Opcional Noite no Deserto 95 80

Suplemento Pensão Completa (8 refeições) 215

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

R E F. C 3200

10 dias
A PARTIR DE 

995€

NOITE EM HAIMA 
NO DESERTO

OPCIONAL    
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da cidade, a segunda mais antiga do 
império, também chamada de “A Pé-
rola do Sul”. A visita da parte histórica 
incluirá o Jardim Menara, o Túmulo de 
Saadien, o Palácio Bahia, a Koutoubia 
e o Museu Dar Si Said. Almoço no 
hotel. À tarde, visita dos zocos e os 
bairros dos artesãos. (Jantar típico 
opcional no restaurante–espetáculo 
“Dar Soukkar”. Este jantar está incluído 
se escolher a opção de Pensão Com-
pleta). Hospedagem.

DIA 06 – MARRAKECH – 
OUARZAZATE – ZAGORA
Café da manhã. Saída para Ait Ben 
Haddou e visita ao famoso Kasbah, que 

atualmente é Patrimônio Mundial da 
UNESCO. (Almoço opcional). Conti-
nuação para Zagora através do Vale do 
Draa. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – ZAGORA – N KOB – 
TAZZARINE – ERFOUD
Café da manhã. Saída para Erfoud 
com uma breve visita à aldeia de 
Tamgroutte. A Rota inclui também 
as aldeias de Tansikht, Nkob, Tazzari-
ne e Alnif com esplêndidas paisagens 
pré–saarianas. (Almoço opcional). 
Continuação para Erfoud através 
de Rissani, berço da dinastia Alauí-
ta. Chegada. Jantar e hospedagem. 
Nota: Opcional Excursão em carro 4x4 

ao deserto de Merzouga para assistir 
ao pôr do sol nas dunas com jantar 
e hospedagem em uma típica Haima. 

DIA 08 – ERFOUD – 
TINGHIR – OUARZAZATE
Café da manhã. Saída para Tinghir 
e visita aos magníficos desfiladeiros 
do Todra com rochas de mais de 250 
metros de altura. (Almoço opcional). 
Posteriormente, saída para Ouarzazate 
pela Rota dos Mil Kasbahs passando 
por Kalaat M’gouna e a cidade de Skou-
ra. Jantar e hospedagem.

DIA 09 – OUARZAZATE – 
MARRAKECH – CASABLANCA
Café da manhã. Visita de orientação 
da cidade de Ouarzazate. Saída para 
Marrakech (almoço opcional). Con-
tinuação para Casablanca. Jantar e 
hospedagem.

DIA 10 – CASABLANCA – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

• Traslados indicados no roteiro 
com assistência 

• 9 noites de hospedagem no 
hotel escolhido em regime de 
meia pensão.

• Transporte em veículo de luxo 
de acordo com o número de 
participantes.

• Guia multilíngue acompanhante.
• Entrada nos monumentos 

indicados no roteiro.
• Maleteiros e gorjetas nos 

hotéis.
• Taxas e serviços.
• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. Prata 
(Turista sup/Primeira Std)

Cat. Ouro  
(Primeira Sup)

Casablanca
Novotel / Imperial / 

Mogador Marina 
Movenpick / Palace d’Anfa / Grand 

Mogador City Centre

Fez
Zalagh Parc / Volubilis / 

Menzah Zalagh
Marriot / Heritage Boutique / Palais 

Medina

Marrakech
Palm Plaza / Rawabi / 

Zalagh kasbah
Kenzi Rose Garden / Adam Park / 

Mogador Menara

Zagora Palais Asma / Ksar Tinsouline Riad Lamane/ Dar Soufiane

Erfoud Palms / Belere Xaluca / Palais du Desert

Ouarzazate Karam Palace / Azghor Ksar Ighnda / Oskar

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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OUZOUD
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DIA 01 – MARRAKECH 
Chegada no aeroporto de Marrakech e 
traslado com assistência ao hotel. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 02 – MARRAKECH – 
CASCADAS DE OUZOUD – 
BIN EL OUIDANE (190 KM) 
Café da manhã. Saída em 4x4 em di-

reção às cachoeiras de Ouzoud, as mais 
famosas do Marrocos. A área é bastante 
impressionante, com um total de 100 
metros de queda. Almoço opcional. À 
tarde, saída para chegar ao famoso lago 
Bin El Ouidane, onde cruzaremos magní-
ficas estradas de montanha cercadas por 
azinheiras que percorrem os oueds (rios) 
circundantes. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – BIN EL OUIDANE – 
KELAA MGOUNA – BOUMALNE 
DADES (290 KM) 
Café da manhã. Atravessaremos o 
Médio Atlas para chegar à esplêndida 
pequena cidade de Kelâa Mgouna. Um 
oásis no Vale do Dades conhecido por 
seu festival anual de rosas em maio, daí 
seu nome “O Vale das Rosas”. Continua-
ção para Boumalne Dades. Almoço op-
cional em um restaurante local. À tarde, 
visita dos desfiladeiros de Dades. Jantar 
e hospedagem.

DIA 04 – BOUMALNE DADES – 
TINGHIR – TINJDAD – 
ERFOUD (190 KM)  
Café da manhã. Saída para Tinghir, fa-
mosa por seus magníficos desfiladeiros 
de Todra. Parada para visitar os cânions. 
Almoço opcional em Tinghir. À tarde, 
partida, via Tinjdad, em direção a Erfoud, 
capital administrativa da região situada 

EXPERIÊNCIA NO ATLAS 
EM 4X4

DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 01/Dez/22 a 31/Out/2023

Saídas garantidas mínimo  1 pax
Cat. Prata Cat. Ouro

Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta

Base 4 pax, em duplo 945 975 1.120 1.190
Base 3 pax, em duplo 1.080 1.120 1.260 1.325
Base 2 pax, em duplo 1.375 1.390 1.545 1.620
Base 1 pax em Single (inclui sup. single) 2.495 2.545 2.750 2.825
Sup. Single 275 285 345 700
Supl. Opcional Noite no Deserto 95 80
Suplemento Pensão Completa 215
Temporada Baixa: 01-20/Dez + 05/Jan-28/Fev + 01/Jun-31/Ago 
Temporada Alta: 21/Dez-04/Jan + 01/Mar-31/Mai + 01/Set-31/Out
Notas: - Não é possível ficar alojado em habitação tripla. Deve ser reservado 1 duplo + 1 single.
             - O suplemento da Pensão Completa inclui 5 almoços + 1 jantar no Dar Soukkar.
             - A noite de 31/Dez/22 tem jantar de reveillon obrigatório. O suplemento dependerá do hotel confirmado

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

R E F. C 4086

8 dias
A PARTIR DE 

945€

¡¡NOVIDADE E EM PRIVADO!!
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entre as montanhas do Médio Atlas ao 
norte e o deserto do Saara ao sul. Visita 
de Rissani, berço da atual dinastia Alau-
íta. Jantar e hospedagem.
Opcional Noite no deserto: Excursão 
em carro 4x4 ao deserto de Merzouga 
para assistir ao pôr do sol nas dunas com 
Jantar e Alojamento numa típica Haima.

DIA 05 – ERFOUD – TAZZARINE – 
NKOB – ZAGORA (280 KM) 
Café da manhã. Saída para Tamgroute, 
visita do Centro de cerâmica local. Almo-
ço opcional em Tazzarine, uma pequena 
aldeia berbere. Jantar e hospedagem.

DIA 06 – ZAGORA – 
MARRAKECH (350 KM) 
Café da manhã. Saída para Mar-

rakech via Ouarzazate, a “porta do 
deserto”, com a sua posição estraté-
gica no cruzamento de Marrakech e 
Agadir. Visita panorâmica e parada no 
Kabshah Taourirt antes de continuar 
para o Kasbah Ait Benhaddou, locali-
zado no sopé sul da serra do Atlas, e 
fundada no século XI. A famosa kas-
bah faz parte do Patrimônio da UNES-
CO. Almoço opcional. Saída para 
Marrakech. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – MARRAKECH 
Café da manhã. Visita de dia intei-
ro à segunda cidade mais antiga das 
cidades imperiais, também chamada 
de “A Cidade Vermelha”. Visitaremos 
os Jardins Menara, o Palácio Bahía, a 
Koutubia e o Museu Dar si Said. Al-

moço no hotel. À tarde, visita aos 
zocos e os bairros artesanais. Chega-
remos à famosa Praça Jemaa el Fna 
com sua atmosfera permanente. Jan-
tar opcional com espetáculo no Dar 
Soukkar. Hospedagem.

DIA 08 – MARRAKECH – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario previsto, 
traslado com assistência ao aero-
porto de Marrakech. Fim dos nossos 
serviços.

• Traslados de ida e volta com 
assistência na chegada e saída 
em veículo minivan.

• Alojamento em meia pensão (6 
jantares + 1 almoço) em hotéis 
4* e 5*std conforme itinerário.

• Veículo 4x4 com motorista e 
ar-condicionado disponível 
durante os 5 dias fora de 
Marrakech.

• Visita de Marrakech em 
minivan.

• Guia local na visita de 
Marrakech.

• Entrada nos monumentos 
indicados no roteiro.

• Maleteiros e gorjetas nos 
hotéis.

• Taxas e serviços.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. 4* Cat. 5*std

Marrakech Atlas Asni Jardins d’Agdal

Bin Ouidane Chems du Lac Chems du Lac

Dades Xaluca Dades Xaluca Dades

Erfoud Palm’s Xaluca Maadid

Zagora Palais Asmaa Dar Soufiane

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 –MARRAKECH
Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
e hospedagem. (Os transferistas no 
Marrocos sempre esperam do lado de 
fora da terminal do aeroporto, eles 
não têm permissão para entrar)

DIA 02 – MARRAKECH
Café da manhã. Visita de dia inteiro 
da cidade, a segunda mais antiga do 
império, também chamada de “A Pé-
rola do Sul”. A visita da parte histórica 
incluirá o Jardim Menara, o Túmulo de 
Saadien, o Palácio Bahia, a Koutoubia 
e o Museu Dar Si Said. Almoço no 

hotel. À tarde, visita dos zocos e os 
bairros dos artesãos. (Jantar típico 
opcional no restaurante–espetáculo 
“Dar Soukkar”. Este jantar está incluído 
se escolher a opção de Pensão Com-
pleta). Hospedagem.

DIA 03 – MARRAKECH – 
OUARZAZATE – ZAGORA
Café da manhã. Saída para Ait Ben 
Haddou e visita ao famoso Kasbah, que 
atualmente é Patrimônio Mundial da 
UNESCO. (Almoço opcional). Conti-
nuação para Zagora através do Vale do 
Draa. Jantar e hospedagem.

DIA 04 – ZAGORA – N KOB – 
TAZZARINE – ERFOUD
Café da manhã. Saída para Erfoud com 
uma breve visita à aldeia de Tamgroutte. 
A Rota inclui também as aldeias de Tan-
sikht, Nkob, Tazzarine e Alnif com esplên-
didas paisagens pré–saarianas. (Almoço 
opcional). Continuação para Erfoud atra-
vés de Rissani, berço da dinastia Alauíta. 
Chegada. Jantar e hospedagem.
Nota: Opcional Excursão em carro 4x4 
ao deserto de Merzouga para assistir ao 
pôr do sol nas dunas com jantar e hospe-
dagem em uma típica Haima. 

DIA 05 – ERFOUD –
TINGHIR – OUARZAZATE
Café da manhã. Saída para Tinghir 
e visita aos magníficos desfiladeiros 
do Todra com rochas de mais de 250 
metros de altura. (Almoço opcional). 
Posteriormente, saída para Ouarzazate 
pela Rota dos Mil Kasbahs. Jantar e 
hospedagem.
.
DIA 06 – OUARZAZATE – 
MARRAKECH
Café da manhã. Visita de orientação 
da cidade de Ouarzazate. Saída para 
Marrakech (almoço opcional). Resto 
do dia livre. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – MARRAKECH – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

GRANDE VIAGEM AO SUL 
EXPRESS

RABAT

MERZOUGA

• Traslados indicados no roteiro 
com assistência 

• 6 noites de hospedagem no 
hotel escolhido em regime de 
meia pensão.

• Transporte em veículo de luxo 
de acordo com o número de 
participantes.

• Guia multilíngue 
acompanhante.

• Entrada nos monumentos 
indicados no roteiro.

• Maleteiros e gorjetas nos hotéis.
• Taxas e serviços.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• A maioria dos hotéis no 
Marrocos não tem habitações 
triplas, são quartos duplos 
com cama de dobrar/montar. 
Qualquer reserva neste tipo de 
habitação será “On Request”

• Eventualmente, de acordo com 
o número de passageiros e 
dependendo da disponibilidade 
do hotel, é possível que o 
circuito seja realizado em uma 
ordem diferente da publicada, 
sempre respeitando todas as 
visitas descritas no roteiro.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira 
De 01/Nov/2022 a 31/Out/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. Prata Cat. Ouro

Saídas de Marrakech (terça-feira) Em duplo Supl. Single Em duplo Supl. Single

01/Nov-13/Dez + 03/Jan-14/Fev 590 160 780 315
21-28/Fev + 06/Jun-26/Set 605 170 810 320
Resto de datas (Exc. 27/Dez) 655 200 840 345
27/Dez (*) 795 200 1.070 345
Supl. Opcional Noite no Deserto 95 80
Suplemento Pensão Completa 145
(*) A saída de 27/Dez inclui jantar de reveillon obrigatório

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

Cidade Cat. Prata Cat. Ouro

Marrakech
Palm Plaza / Rawabi / 

Zalagh kasbah
Kenzi Rose Garden / Adam Park / 

Mogador Menara

Zagora Palais Asma / Ksar Tinsouline Riad Lamane/ Dar Soufiane

Erfoud Palms / Belere Xaluca / Palais du Desert

Ouarzazate Karam Palace / Azghor Ksar Ighnda / Oskar

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

R E F. C 4013

7 dias
A PARTIR DE 

590€

NOITE EM HAIMA 
NO DESERTO

OPCIONAL
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DIA 01 – HAMMAMET 
Chegada na Tunísia. Recepção e trasla-
do ao hotel com assistência. Jantar e 
hospedagem.

DIA 02 – HAMMAMET – 
EL JEM – MATMATA – DOUZ 
Café da manhã. Saída para El Jem, ci-
dade dominada por seu majestoso Co-
liseu Romano, uma joia arquitetônica 
majestosa e perfeitamente preservada, 
considerada a primeira construção des-
te porte no norte da África. De formato 
elíptico e com capacidade para trinta 
mil espectadores, já recebeu espetáculos 
sangrentos entre gladiadores e feras e, 
claro, entre feras e cristãos. Continua-
ção para Matmata, a estrela do sul da 
Tunísia, local onde a população berbere 
trocou o solo pelo porão. Visita guiada a 
este magnífico povoado berbere. Cons-
truído na encosta da montanha, oferece 
uma paisagem lunar crivada de buracos 
gigantes, o que grandes cineastas utili-
zaram para realizar seus famosos filmes 
“Star Wars” e “ Os Caçadores da Arca 

Perdida”. Visita do local de gravação do 
famoso filme “Guerra nas Estrelas”. Al-
moço típico em Matmata e a caminho 
de Douz, a “porta para o deserto”, com 
a sua população nômade e o seu mer-
cado semanal do sul, ponto de encontro 
de todas as populações do sul. Jantar e 
hospedagem.

DIA 03 – DOUZ – 
CHOTT EL DJERID – TOZEUR 
Café da manhã. Saída para a descober-
ta da Medina de Douz, ponto de chega-
da das caravanas de camelos. Opcional: 
Passeio de camelo no Grand Erg Oriental 
(pagamento direto na chegada). A cami-
nho do impressionante Chott El Djerid, 
um lago salgado entre o mar e o deser-
to, onde poderá avistar uma miragem! 
Chegada em Tozeur. Visita da Pérola 
de Djerid (Esta visita pode ser feita em 
carruagens puxadas por cavalos. Paga-
mento direto na chegada). Passeio pelo 
palmeiral com 400.000 palmeiras e seus 
verdes jardins. Um pequeno passeio pelo 
Oásis, com explicação do sistema de tro-

ca de água, das diferentes culturas que 
ali existem, das tradições e “modo de 
vida” dos “Khames” (os trabalhadores do 
Oásis). Almoço no Palmeraie de Tozeur. 
À tarde, visita da medina de Tozeur, suas 
pequenas vielas formando um verdadei-
ro labirinto, cujas típicas construções de 
cor areia não deixarão de encantá–lo. 
Jantar e hospedagem.

DIA 04 – TOZEUR – OÁSIS DA 
MONTANHA – ONG EL DJEMAL – 
KAIROUAN – HAMMAMET  
Café da manhã. Saída em 4x4 para 
descobrir os magníficos oásis da mon-
tanha, Chebika, Tamerza, um verdadeiro 
paraíso suspenso, que há anos se tornou 
o lugar favorito dos maiores cineastas. 
Visita em 4x4 e continuação pelas mag-
níficas dunas da ONG Djemal; bem como 
o cenário do famoso filme Star Wars. 
Visita e regresso a Tozeur para almoço. 
Continuação para Kairouan, cidade com 
imponentes muralhas e que é a quarta 
cidade sagrada do Islã. Visita pano-
râmica pela cidade e sua bela medina, 
importante centro artesanal da Tunísia. 
Jantar e hospedagem.

DIA 05 – HAMMAMET
Café da manhã. Dia livre em regime de 
meia pensão. Hospedagem.

DIA 06 – HAMMAMET 
Café da manhã. Dia livre em regime de 
meia pensão. Hospedagem.

DIA 07 – HAMMAMET – TUNÍSIA  
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

LUZES DA TUNÍSIA
DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 01/Jan a 31/Dez/2023 

• Assitência da nossa equipe na 
chegada e saída do aeroporto.

• Traslados privativos Aeroporto/
Hotel/Aeroporto.

• Transporte em veículo com 
ar-condicionado dos dias 2 ao 
4 do roteiro.

• Visita de meio dia em veículos 
4x4 pelo Oásis da Montanha e 
Ong el Djemal.

• 6 noites de hospedagem nos 
hotéis indicados ou similares.

• Almoços e/ou jantares de 
acordo com o programa.

• Taxas hoteleiras.
• Almoço no Oásis de Tozeur.
• Todos os ingressos nos locais 

mencionados no roteiro.
• Guia em espanhol durante as 

visitas indicadas dos dias 02 ao 
04 do roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• 31/Dez: Jantar de reveillon 
obrigatório (Euros 130 por pax)

• Bebidas durante as refeições 
incluídas no programa.

• Gorjetas e despesas pessoais.
• Visitas opcionais.
• Serviços não especificados.

O PREÇO NÃO INCLUI

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Base 02 
pax

Base 03 
pax

Base 04 
pax

Base 06 
pax Sup. SGL

01/Jan-31/Mar 1.400 1.105 965 830 200

01/Abr-23/Jun + 10/Set-31/Out 1.495 1.165 1.010 875 215

24/Jun-09/Set 1.575 1.240 1.090 935 230

01/Nov-31/Dez 1.560 1.225 1.075 920 215

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

Cidade Hotel

Hammamet Golden Tulip Sultan 5*

Douz Golden Yasmin Sun Palm 4*

Tozeur Golden Yasmin Ras el Ain 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

R E F. C 4041

7 dias
A PARTIR DE 

830€
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DIA 01 – TUNÍSIA/HAMMAMET 
Chegada na Tunísia. Recepção e tras-
lado ao hotel com assistência. Jantar 
e hospedagem.

DIA 02 – TUNÍSIA /HAMMAMET – 
KAIROUAN – SBEITLA – 
GAFSA – TOZEUR  
Café da manhã. Saída em 4X4 para vi-
sitar a quarta cidade sagrada de Kairouan 
depois da Meca, Medina e Jerusalém. Vi-
sita da Grande Mesquita Jemaa Sidi Oqba, 
um dos lugares de oração mais antigos do 
Islã, da bacia dos Aglabitas, a mesquita e 
madrasa do Barbeiro, construída em torno 
do túmulo de um companheiro do profeta, 
uma obra–prima da arte árabe. Caminhe 
pela cidade velha e zocos de Kairouan e 
descubra seu magnífico artesanato. Con-

tinuação para Sbeitla. Almoço. Visita do 
magnífico sítio de Sbeitla, a cidade roma-
na com seu portão monumental. Conti-
nuaremos em direção a Tozeur via Gafsa. 
Chegada. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – TOZEUR – CHEBIKA – 
TAMERZA – MIDES – NEFTA – ONG 
DJEMAL – TOZEUR 
Café da manhã. Saída à descoberta 
dos excepcionais oásis da montanha: 
Chebika, Tamerza, Midès, um verdadeiro 
paraíso suspenso, que se tornou durante 
anos o lugar preferido dos grandes cine-
astas. Será oferecido um passeio de 1:30 
da manhã no cenário mágico do Mides 
Canyon, a fim de absorver as magníficas 
paisagens, dignas do Velho Oeste. Al-
moço em Tamerza. À tarde, saída para 

a descoberta de Nefta, cidade religiosa 
de Djerid, e o mais belo oásis de toda 
a região. Visita ao seu oásis, chamado 
La Corbeille, escondido no fundo de um 
circo com paredes áridas e ocres e irri-
gado por 152 fontes, que abriga o ma-
rabu de Sidi Bou Ali, padroeiro de Nefta. 
Continuação nas magníficas dunas da 
ONG Djemal; bem como o cenário do 
famoso filme Star Wars. Visita e retor-
no a Tozeur no final da tarde. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – TOZEUR – CHOTT EL 
DJERID – DOUZ – KSAR GHILANE 
Café da manhã. Saída para Tozeur, a 
capital de Djerid e visita ao seu pal-
meiral com 400.000 palmeiras e seus 
verdes jardins, com explicações sobre o 
sistema de distribuição de água, as di-
ferentes culturas que ali existem, as tra-
dições e “modo de vida” dos “Khames” 
(trabalhadores do oásis). Passeio da 
antiga medina de Tozeur, suas pequenas 
vielas formam um verdadeiro labirinto, 
cujos típicos edifícios cor de areia não 
deixarão de encantá–lo. A caminho de 

TUNÍSIA SAARIANA DATAS DE INÍCIO

Diárias, 
De 01/Jan a 31/Dez/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Base 02 
pax

Base 03 
pax

Base 04 
pax

Base 06 
pax Sup. SGL

01/Jan-31/Mar 2.240 1.740 1.740 1.520 190
01/Abr-23/Jun + 10/Set-31/Out 2.270 1.770 1.770 1.545 205
24/Jun-09/Set 2.315 1.815 1.815 1.605 220
01/Nov-31/Dez 2.300 1.800 1.800 1.575 205

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

R E F. C 4042

8 dias
A PARTIR DE 

1.520€
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Douz, cruzaremos Chott El Djerid, um 
lago salgado entre o mar e o deserto 
onde poderemos ver uma miragem. Pa-
rada para fotos em El Chott e visita à 
cidade de Bechri Fatnassa e suas famo-
sas dunas congeladas. Chegada a Douz, 
importante centro de abastecimento de 
gado e principalmente camelos para os 
nômades. Visita da cidade, do Palmei-
ral... Opcionalmente, passeio de camelo 
pela faixa de areia dourada (reserva e 
pagamento direto na chegada). Almoço. 
À tarde, saída para Ksar Ghilane. Insta-
lação no acampamento berbere (ten-
das de 2 a 4 pessoas com banheiros e 
chuveiros compartilhados). Tempo livre. 
Jantar e hospedagem.

DIA 05 – KSAR GHILANE – KSAR 
HADDADA – MATMATA – 
GABES – SFAX  
Café da manhã. Saída para Ksar Had-
dada para visitar os Alcáceres (Ksours). 
Saída para a descoberta de Matmata, a 
estrela do sul da Tunísia, e o local onde a 

população berbere deixou o solo para o 
porão. Visita desta magnífica aldeia ber-
bere, construída na encosta da montanha 
e oferecendo uma paisagem lunar crivada 
de buracos gigantes, o que grandes cine-
astas utilizaram para realizar seus famosos 
filmes “Star Wars” e “Os Caçadores da Arca 
Perdida”. Visita de uma casa troglodita e 
local de filmagem do famoso filme “Star 
Wars”. Almoço berbere em Matmata. No 
caminho para Sfax via Gabès, parada no 
mercado EL JARA. Chegada em Sfax e tras-
lado ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 06 – SFAX – EL JEM – 
SOUSSE – PORT EL KANTAOUI – 
HAMMAMET/ TUNÍSIA
Café da manhã. Saída para um passeio 
panorâmico pela cidade de Sfax, bem 
como pela sua antiga Medina. Continu-
ação até El Jem, a antiga cidade romana 
de Thysdrus, uma das cidades mais ricas 
da Tunísia romana. Listado como Patri-
mônio Mundial pela UNESCO, o seu an-
fiteatro, com sua arquitetura maciça, é o 

monumento romano mais impressionante 
depois do Coliseu e o de Cápua. Saída e 
visita de Sousse, a antiga Hadrumete. 
Almoço em Sousse. Visita da Medina 
de Sousse e seu famoso Port El Kantaoui. 
Continuação para Hammamet. Jantar e 
hospedagem.

DIA 07 – HAMMAMET – MUSEU DO 
BARDO – ALMEDINA DE 
TUNES – CARTAGO – SIDI BOU SAID 
– HAMMAMET 
Café da manhã. Visita do famoso Mu-
seu do Bardo, repositório da mais bela e 
rica coleção de mosaicos do mundo. Vi-
sita da Almedina de Tunes, com os seus 
magníficos monumentos, mesquitas e zo-
cos animados e coloridos, onde gostamos 
de nos perder. À tarde, visita a Cartago e 
à magnífica cidade de Sidi Bou Said. Pas-
seio a pé por Sidi Bou Saïd, uma antiga vila 
marabuta e uma joia da arquitetura tradi-
cional da Tunísia, com suas casas caiadas 
de branco, portas azuis e moucharabiehs. 
Retorno ao hotel. Jantar e hospeda-
gem.

DIA 08 – HAMMAMET – TUNÍSIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• Assitência da nossa equipe na 
chegada e saída do aeroporto.

• Traslados privativos Aeroporto/
Hotel/Aeroporto.

• Transporte em veículo 4x4 com 
ar-condicionado durante todo 
o circuito (máximo 5 PAX por 
veículo, incluindo o guia)

• Visitas de dia inteiro indicadas 
no roteiro em veículo privativo 
com ar-condicionado.

• 7 noites de hospedagem em 
pensão completa a partir 
do jantar do 1º dia ao café 
da manhã do 8º dia (Exceto 
almoço do dia 07, por conta 
dos clientes). 

• Taxas hoteleiras.
• Caminhada de 1 hora em 

Mides.
• Todos os ingressos nos locais 

mencionados no roteiro.
• Guia em espanhol durante 

todo o circuito.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• 31/Dez: Jantar de reveillon 
obrigatório (Euros 130 por pax)

• Bebidas durante as refeições 
incluídas no programa.

• Gorjetas e despesas pessoais.
• Visitas opcionais.
• Serviços não especificados.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Hotel

Hammamet Golden Tulip Sultan 5*

Tozeur Golden Yasmin Ras el Ain 4*

Ksar Guilane Zmela Camp

Sfax Golden Yasmin Les Olivers Palace 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DIA 01 – TUNÍSIA/HAMMAMET 
Chegada na Tunísia. Recepção e tras-
lado ao hotel com assistência. Jantar e 
hospedagem.

DIA 02 – TUNÍSIA/HAMMAMET – 
KAIROUAN – SBEITLA – TOZEUR 
Café da manhã. Saída para conhecer a 
descoberta de Kairouan, a cidade sagrada 
do Magreb e quarta cidade sagrada depois 
de Meca, Medina e Jerusalém. Preserva 
monumentos que marcam a história do 
Islã no norte da África. Visitaremos a 
Grande Mesquita, o Mausoléu do Barbeiro, 
as Bacias Aglabid e a Medina de Kairouan. 
Saída para Sbeitla, a antiga Sufetula, fun-
dada sob o mandato de Vespasiano. Al-
moço. Visita de Sbeitla. Continuaremos 
para Tozeur. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – TOZEUR – OÁSIS DA 
MONTANHA – NEFTA – ONG EL 
DJEMAL – TOZEUR 
Café da manhã. Saída em 4x4 (máxi-
mo 06 pax por veículo) para descobrir os 
magníficos oásis da montanha, Chebika, 
Tamerza, Mides, um verdadeiro paraíso 
suspenso, que há anos se tornou o lugar 
favorito dos maiores cineastas. Será ofe-
recido um passeio de 1 hora no cenário 
mágico do Mides Canyon, a fim de ab-
sorver as magníficas paisagens, dignas 
do Velho Oeste. Visita das cascatas e 
dos arredores do palmeral de Tamerza. 
Almoço no Oásis em Tamerza. À tarde, 
saída para a descoberta de Nefta, cidade 
religiosa de Djerid, e o mais belo oásis de 
toda a região. Visita ao seu oásis, cha-
mado La Corbeille, escondido no fundo 

de um circo com paredes áridas e ocres 
e irrigado por 152 fontes, que abriga o 
marabu de Sidi Bou Ali, padroeiro de 
Nefta. Continuação para descobrir as 
magníficas dunas da ONG Djemal; bem 
como o cenário do famoso filme Star 
Wars. Retorno a Tozeur. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – TOZEUR – 
CHOTT EL DJERID – DOUZ 
Café da manhã. Saída para Tozeur, a 
capital de Djerid e visita ao seu palmeiral 
com 400.000 palmeiras e seus verdes jar-
dins. Possibilidade de fazer esta visita em 
carruagens puxadas por cavalos (opcio-
nal e com pagamento direto na chegada). 
Visita à dura e silenciosa medina, cujas 
típicas construções cor de areia não dei-
xarão de encantá–lo. Almoço. A caminho 
de Douz, atravessando o Chott el–Djerid, 
um lago salgado entre o mar e o deserto, 
onde é possível ver uma miragem. Parada 
para fotos no Chott. Chegada a Douz e 
visita panorâmica pela cidade e sua pi-
toresca Medina. Jantar e hospedagem. 
Opcional: Será oferecido um passeio 

DE CARTAGO A KAIROUANDATAS DE INÍCIO

Diárias, 
De 01/Jan a 31/Dez/2023

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Base 02 
pax

Base 03 
pax

Base 04 
pax

Base 06 
pax Sup. SGL

01/Jan-31/Mar 2.165 1.680 1.450 1.270 205 

01/Abr-23/Jun + 10/Set-31/Out 2.225 1.740 1.510 1.330 215 

24/Jun-09/Set 2.270 1.785 1.560 1.375 230 

01/Nov-31/Dez 2.255 1.770 1.545 1.360 220 

PREÇOS POR PESSOA EM  EUROS

R E F. C 4040

8 dias
A PARTIR DE 

1.270€
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de camelo às 02:00hs no Grand Erg 
Oriental, com pôr do sol nas dunas.

DIA 05 – DOUZ – 
MATMATA – GABES – SFAX 
Café da manhã. Saída para a descoberta 
de Matmata, a estrela do sul da Tunísia, e 
o local onde a população berbere deixou o 
solo para o porão. Visita desta magnífica 
aldeia berbere, construída na encosta da 
montanha e oferecendo uma paisagem 
lunar crivada de buracos gigantes, o que 
grandes cineastas utilizaram para realizar 
seus famosos filmes “Star Wars” e “Os Ca-
çadores da Arca Perdida”. Visita de uma 
casa troglodita e local de filmagem do fa-
moso filme “Guerra nas Estrelas”. Almoço 
em Matmata. No caminho para Sfax via 
Gabès, parada no mercado EL JARA. Che-
gada em Sfax e traslado ao hotel. Jantar 
e hospedagem.

DIA 06 – SFAX – EL JEM – 
SOUSSE – PORT EL KANTAOUI – 
HAMMAMET 
Café da manhã. Saída para um passeio 
panorâmico pela cidade de Sfax, bem 
como pela sua antiga Medina. Continu-
ação até El Jem, a antiga cidade romana 
de Thysdrus, uma das cidades mais ricas 
da Tunísia romana. Listado como Patri-
mônio Mundial pela UNESCO, o seu an-
fiteatro, com sua arquitetura maciça, é o 
monumento romano mais impressionante 
depois do Coliseu e o de Cápua. Saída e 
visita de Sousse, a antiga Hadrumete. Al-
moço em Sousse. Visita ao Ribat, um dos 
monumentos mais veneráveis do islamis-
mo magrebino, construído pelos aghla-
bidas para prevenir os ataques cristãos. 
Visita do Museu de Sousse e tempo livre 
no Port El Kantaoui. Continuação para 
Hammamet. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – HAMMAMET – MUSEU DO 
BARDO – ALMEDINA DE 
TUNES – CARTAGO – SIDI BOU 
SAID – HAMMAMET 
Café da manhã. Visita do famoso Mu-
seu do Bardo, repositório da mais bela e 
rica coleção de mosaicos do mundo. Vi-
sita da Almedina de Tunes, com os seus 
magníficos monumentos, mesquitas e 
zocos animados e coloridos, onde gos-
tamos de nos perder. Almoço em um 
dos palácios da Medina. À tarde, visita a 
Cartago e à magnífica cidade de Sidi Bou 
Said. Passeio a pé por Sidi Bou Saïd, uma 
antiga vila marabuta e uma joia da arqui-
tetura tradicional da Tunísia, com suas 
casas caiadas de branco, portas azuis e 
moucharabiehs. Retorno ao hotel. Jantar 
e hospedagem.

DIA 08 – HAMMAMET – TUNÍSIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• Assitência da nossa equipe na 
chegada e saída do aeroporto.

• Traslados privativos Aeroporto/
Hotel/Aeroporto.

• Transporte em veículo com 
ar-condicionado durante todo 
o circuito.

• Visitas de dia inteiro indicadas 
no roteiro em veículo privativo 
com ar-condicionado.

• 7 noites de hospedagem em 
pensão completa a partir do 
jantar do 1º dia ao café da 
manhã do 8º dia.

• Taxas hoteleiras.
• Caminhada de 1 hora em 

Mides.
• Todos os ingressos nos locais 

mencionados no roteiro.
• Guia em espanhol durante 

todo o circuito.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• 31/Dez: Jantar de reveillon 
obrigatório (Euros 130 por pax)

• Bebidas durante as refeições 
incluídas no programa.

• Gorjetas e despesas pessoais.
• Visitas opcionais.
• Serviços não especificados.

O PREÇO NÃO INCLUI

Cidade Hotel

Hammamet Golden Tulip Tej Sultan 5*

Douz Golden Yasmin Sun Palm 4*

Sfax Golden Yasmin Les Olivers Palace 5*

Tozeur Golden Yasmin Ras el Ain 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)
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DUBAI

DIA 01 – DUBAI
Chegada e assistência no Aeroporto 
Internacional de Dubai. Traslado ao 
hotel e hospedagem. 

DIA 02 – DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, 
por volta das 15:00hs–15:30hs, fare-
mos uma excursão em veículos Land 
Cruisers 4x4 (6 pessoas por veículo) 
pelas fantásticas altas dunas do de-
serto. Depois que o sol se pôr, iremos 
para o nosso campo no deserto, onde 
o cheiro de espetos frescos grelha-
dos, cordeiro, fogueiras, cachimbos 
de água e os sons relaxantes da mú-
sica árabe resultarão em uma tarde 
inesquecível. Após o suntuoso jantar, 
uma dançarina mostrará a antiga arte 
da “Dança do Ventre”. A descida pela 
areia e a pintura com Henna também 
estão incluídas. Ao final, retorno a 
Dubai e hospedagem.

DIA 03 – DUBAI 
Café da manhã.  Por volta das 09:00hs, 
Visita de meio dia da cidade. Come-
çaremos em Deira passando pelo Zoco 
das Espécias (fechado às sextas–fei-
ras). Atravessaremos o Canal e visita-
remos o Museu de Dubai (fechado às 
sextas–feiras). Mais tarde, nossa rota 
continuará pela estrada de Jumeirah 
e pela Mesquita de Jumeirah, paran-
do para tirar fotos no Burj al Arab, o 
único hotel 7 estrelas do mundo. O 
passeio termina no Dubai Mall, com 
vistas para o Burj Khalifa, o edifício 
mais alto do mundo (tempo para fo-
tos do lado de fora). Regresso ao hotel 
e tempo livre até às 19:00hs, quando 
sairemos para embarcar no Cruzeiro 
Dhow (tradicional barco de madeira). 
A viagem nos levará da foz do riacho 
até o iluminado Dubai Creek Golf Club, 
cuja estrutura lembra as velas de um 
navio. O jantar buffet é composto por 
uma seleção de pratos árabes e bebi-

das não alcoólicas. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 04 – DUBAI
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços

DUBAI EM 4 DIAS

• Traslados com assistência em 
inglês.

• 3 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã 
buffet.

• Transporte durante as visitas 
indicadas.

• Visita de meio dia a Dubai com 
guia em espanhol.

• Safári no deserto com jantar e 
transporte (motorista em inglês).

• Jantar e cruzeiro no barco Dhow 
com traslados (motorista em 
inglês).

• Entradas onde indicado.
• Assistência em espanhol no 

traslado de chegada, Cruzeiro 
Dhow e Safari no Deserto, 
sempre que seja possível e 
disponível.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Visto de Dubai (consulte a 
tabela de preços onde se indica 
o valor).

• Qualquer outro tipo de almoço 
não indicado no roteiro.

• Despesas pessoais extras.
• Gorjetas para guia e motorista.
• Taxa de hospedagem. 

Pagamento direto pelo 
cliente ao hotel. Preço Neto 
aproximado por pessoa e noite:

• 5* - 5,5 USD 
• 4* - 4,5 USD
• 3* - 3 USD 

O PREÇO NÃO INCLUI

• Não há habitações triplas em cat. 3*. 
Nas demais categorias, a terceira cama é 
de abrir (cama extra)

• As habitações com camas twins estão 
sujeitas à disponibilidade apenas no 
momento do check-in.

• Durante o mês do Ramadã não haverá 
espetáculo de Dança do Ventre.

• Por favor enviar a cópia do passaporte 
para confirmação da reserva.

• Passeios Safari e cruzeiro Dhow operam 
diariamente com motorista em inglês.

• Visita de meio dia de Dubai opera 
diariamente, embora a prioridade seja 
operar aos sábados e terças-feiras.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Diárias ** 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024
** O itinerário publicado corres-
ponde às saídas às quintas-feiras 
e domingos. No resto de dias, as 
visitas serão adaptadas aos dias 
de funcionamento e no momento 
da confirmação informaremos a 
ordem correta das visitas.

Opção “A” Opção “B”  Opção “C” Opção “D” 

Ibis One Central 3* Times Asma Al Barsha 4* Std Novotel World Trade Centre 4* Crowne Plaza SZD 5*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Saídas garantidas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax viajando sozinho)  
Opc. “A” - Cat. 3* Opc. “B” - Cat. 4*Std Opc. “C” - Cat. 4* Opc. “D” - Cat. 5*

Dpl S. Sgl Dpl/Tpl S. Sgl Dpl/Tpl S. Sgl Dpl/Tpl S. Sgl

Resto de datas 400 180 460 220 495 260 600 360
01-22/Jun + 03/Jul-15/Set 360 180 380 220 390 260 490 360
14-25/Abr + 23/Jun-02/Jul 500 280 595 360 635 395 770 530
06-18/Nov + 29/Nov-08/Dez 535 315 710 470 745 510 940 700
04-15/Fev 525 305 630 395 670 430 830 530
Feiras Arab Health + Gulf Food (1) 580 360 730 495 770 530 965 720
20/Dez-05/Jan (2) On Request On Request On Request On Request
Trâmite de visto (Neto) (3) 100

(1) Para as feiras Arab Health (Janeiro 2024) e Gulf Food (Fevereiro 2024) ainda não há datas confirmadas. Informaremos mais tarde.
(2) O suplemento de Fim de Ano será aplicado nas saídas que, durante o total da estadia, recaiam em qualquer uma das datas indicadas
(3) Para o trâmite do visto é necessário receber os detalhes completos dos pasaportes com mais de 2 semanas antes da chegada em Dubai.
Com menos de 2 semanas não garantimos que o trâmite possa ser realizado.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F. C 3086

4 dias
A PARTIR DE 

360$



EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024 l  167 

DIA 01 – DUBAI
Chegada e assistência no Aeroporto 
Internacional de Dubai. Traslado ao 
hotel e hospedagem. 

DIA 02 – DUBAI
Café da manhã. Hoje faremos uma 
visita de dia inteiro da cidade. Co-
meçaremos em Deira e passaremos 
pelo Zoco das espécias e pelo Zoco de 
Ouro (ambos fechados às sextas–fei-
ras). Atravessaremos o Canal e con-
tinuaremos por Jumeirah passando 
pela Mesquita de Jumeirah. Parada 
para tirar fotos no Burj Al Arab e de-
pois seguiremos para a ilha artificial 
da Palmeira onde teremos tempo para 
visitar The Pointe, com vista para o fa-
moso hotel Atlantis e seguiremos para 
a Marina de Dubai, uma das áreas mais 
bonitas e famosas de Dubai. Termina-
remos no Dubai Mall, com vista para 
o Burj Khalifa, o prédio mais alto do 
mundo (tempo para fotos do lado de 
fora). Tempo livre e retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 03 – DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, 
por volta das 15:00hs–15:30hs, fare-

mos uma excursão em veículos Land 
Cruisers 4x4 (6 pessoas por veículo) 
pelas fantásticas altas dunas do de-
serto. Depois que o sol se pôr, iremos 
para o nosso campo no deserto, onde 
o cheiro de espetos frescos grelha-
dos, cordeiro, fogueiras, cachimbos de 
água e os sons relaxantes da música 
árabe resultarão em uma tarde ines-
quecível. Após o suntuoso jantar, uma 
dançarina mostrará a antiga arte da 
“Dança do Ventre”. A descida pela areia 
e a pintura com Henna também estão 
incluídas. Ao final, retorno a Dubai e 
hospedagem. 

DIA 04 – DUBAI – 
ABU DHABI – DUBAI
Café da manhã. A visita de hoje nos 
levará de Dubai, passando pelo porto 
de Jebel Ali, até a capital dos Emira-
dos Árabes Unidos: Abu Dhabi. Vi-
sita a Mesquita Shaikh Zayed, uma 
das maiores e mais belas mesquitas 
do mundo. Almoço em um restau-
rante local. Continuaremos por uma 
das áreas mais ricas com vista para o 
Palácio Presidencial e o famoso hotel 
Emirates Palace até chegarmos à Cor-
niche Road. O passeio continuará na 

área de Bateen. No final, pararemos 
no parque da Ferrari para tirar uma 
foto do lado de fora. Retorno a Dubai. 
Hospedagem.
 
DIA 05 – DUBAI
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

DUBAI EM 5 DIAS

• Traslados com assistência em 
inglês.

• 4 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã 
buffet. 

• Transporte durante as visitas 
indicadas.

• Visita de dia inteiro em Dubai 
com guia em espanhol.

• Safári no deserto com jantar 
e transporte (motorista em 
inglês).

• Visita de Abu Dhabi com guia 
em espanhol e almoço.

• Entradas onde indicado.
• Assistência em espanhol no 

traslado de chegada e Safari 
no Deserto, sempre que seja 
possível e disponível.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Visto de Dubai (consulte a 
tabela de preços onde se indica 
o valor).

• Qualquer outro tipo de almoço 
não indicado no roteiro.

• Despesas pessoais extras.
• Gorjetas para guia e motorista.
• Taxa de hospedagem. 

Pagamento direto pelo 
cliente ao hotel. Preço Neto 
aproximado por pessoa e noite:

  • 5* - 5,5 USD 
  • 4* - 4,5 USD
  • 3* - 3 USD 

O PREÇO NÃO INCLUI

• Não há habitações triplas em cat. 3*. 
Nas demais categorias, a terceira cama é 
de abrir (cama extra)

• As habitações com camas twins estão 
sujeitas à disponibilidade apenas no 
momento do check-in.

• Durante o mês do Ramadã não haverá 
espetáculo de Dança do Ventre.

• Por favor enviar a cópia do passaporte 
para confirmação da reserva.

• Safari opera diariamente com motorista 
em inglês.

• Visita de Dia Inteiro de Dubai opera em 
espanhol terças-feiras e sábados. 

• Visita de Dia Inteiro de Abu Dhabi opera 
em espanhol qintas-feiras e domingos.  

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Diárias ** 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
** O itinerário publicado 
corresponde às saídas às 
segundas-feiras. No resto de dias, 
as visitas serão adaptadas aos dias 
de funcionamento e no momento 
da confirmação informaremos a 
ordem correta das visitas. 

Opção “A” Opção “B”  Opção “C” Opção “D” 

Ibis One Central 3* Times Asma Al Barsha 4* Std Novotel World Trade Centre 4* Crowne Plaza SZD 5*

Saídas garantidas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax viajando sozinho)  
Opc. “A” - Cat. 3* Opc. “B” - Cat. 4*Std Opc. “C” - Cat. 4* Opc. “D” - Cat. 5*

Dbl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl

Resto de datas 575 225 685 315 720 360 875 490
01-22/Jun + 03/Jul-15/Set 525 225 585 315 585 360 720 490
14-25/Abr + 23/Jun-02/Jul 710 360 825 450 860 495 1.010 625
06-18/Nov + 29/Nov-08/Dez 760 405 870 495 905 540 1.055 670
04-15/Fev 745 390 855 480 890 525 1.040 655
Feiras Arab Health + Gulf Food (1) 820 465 930 555 965 600 1.115 735
20/Dez-05/Jan (2) On Request On Request On Request On Request
Trâmite de visto (Neto) (3) 100

(1) Para as feiras Arab Health (Janeiro 2024) e Gulf Food (Fevereiro 2024) ainda não há datas confirmadas. Informaremos mais tarde.
(2) O suplemento de Fim de Ano será aplicado nas saídas que, durante o total da estadia, recaiam em qualquer uma das datas indicadas.
(3) Para o trâmite do visto é necessário receber os detalhes completos dos pasaportes com mais de 2 semanas antes da chegada em Dubai.
Com menos de 2 semanas não garantimos que o trâmite possa ser realizado. 

PREÇOS POR PESSOA EM USD

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

ABU  DHABI

R E F. C 3088

5 dias
A PARTIR DE 

525$

ABU DHABI INCLUÍDO
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DIA 01 – DUBAI
Chegada e assistência no Aeroporto In-
ternacional de Dubai. Traslado ao hotel 
e hospedagem. 

DIA 02 – DUBAI 
Café da manhã. À tarde, excursão em 
veículos 4x4 pelo deserto. (6 pessoas 
por veículo). Jantar incluído com es-
petáculo de “Dança do Ventre”. Retorno 
a Dubai e hospedagem.

DIA 03 – DUBAI
Café da manhã. Hoje faremos uma vi-
sita de dia inteiro da cidade. Começa-
remos em Deira e passaremos pelo Zoco 
das espécias e pelo Zoco de Ouro (ambos 
fechados às sextas–feiras). Atravessare-
mos o Canal e continuaremos por Jumei-
rah passando pela Mesquita de Jumeirah. 
Parada para tirar fotos no Burj Al Arab e 
depois seguiremos para a ilha artificial da 
Palmeira onde teremos tempo para visi-
tar The Pointe, com vista para o famoso 

hotel Atlantis e seguiremos para a Marina 
de Dubai, uma das áreas mais bonitas e 
famosas de Dubai. Terminaremos no Du-
bai Mall, com vista para o Burj Khalifa, o 
prédio mais alto do mundo (tempo para 
fotos do lado de fora). Tempo livre e re-
torno ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – DUBAI – 
SHARJAH – CRUZEIRO DHOW
Café da manhã. Saída para Sharjah e 
visita de meio dia incluindo a visita do 
Museu da Civilização e da Corniche com 
o Zoco de Ouro Al Majara e o coração do 
distrito do patrimônio, onde estão locali-
zadas a Câmara Al Naboodah e o Zoco Al 
Arsa, bem como o grande mercado de ta-
petes. Retorno a Dubai, À tarde, faremos 
o cruzeiro Dhow pela Marina, com jan-
tar incluido. Ao final, retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 05 – DUBAI – ABU DHABI – DUBAI
Café da manhã. A visita de hoje nos 

levará de Dubai, passando pelo porto de 
Jebel Ali, até a capital dos Emirados Ára-
bes Unidos: Abu Dhabi. Visita a Mesquita 
Shaikh Zayed, uma das maiores e mais 
belas mesquitas do mundo. Almoço em 
um restaurante local. Continuaremos por 
uma das áreas mais ricas com vista para 
o Palácio Presidencial e o famoso hotel 
Emirates Palace até chegarmos à Corni-
che Road. O passeio continuará na área 
de Bateen. No final, pararemos no parque 
da Ferrari para tirar uma foto do lado de 
fora. Retorno a Dubai. Hospedagem.

DIA 06 – DUBAI 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

DIA 07 – DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

DIA 08 – DUBAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

DUBAI EM 8 DIAS

• Traslados com assistência em 
inglês.

• 7 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã 
buffet.

• Transporte durante as visitas 
indicadas no roteiro.

• Safári no deserto com jantar 
e transporte (motorista em 
inglês).

• Visita de dia inteiro em Dubai 
com guia em espanhol.

• Visita Sharjah com guia em 
espanhol. 

• Jantar e cruzeiro no barco 
Dhow com traslados (motorista 
em inglês).

• Visita de Abu Dhabi com guia 
em espanhol e almoço.

• Entradas onde indicado.
• Assistência em espanhol no 

traslado de chegada, Cruzeiro 
Dhow e Safari no Deserto, 
sempre que seja possível e 
disponível.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Visto de Dubai (consulte a 
tabela de preços onde se indica 
o valor).

• Qualquer outro tipo de almoço 
não indicado no roteiro.

• Despesas pessoais extras.
• Gorjetas para guia e motorista.
• Taxa de hospedagem. 

Pagamento direto pelo 
cliente ao hotel. Preço Neto 
aproximado por pessoa e noite:

  • 5* - 5,5 USD 
  • 4* - 4,5 USD
  • 3* - 3 USD 

O PREÇO NÃO INCLUI

• Não há habitações triplas em cat. 3*. 
Nas demais categorias, a terceira cama é 
de abrir (cama extra)

• As habitações com camas twins estão 
sujeitas à disponibilidade apenas no 
momento do check-in.

• Durante o mês do Ramadã não haverá 
espetáculo de Dança do Ventre.

• Por favor enviar a cópia do passaporte 
para confirmação da reserva.

• Passeios Safari e cruzeiro Dhow operam 
diariamente com motorista em inglês.

• Visita de meio dia de Sharjah opera em 
espanhol segundas-feiras e quartas-feiras. 

• Visita de Dia Inteiro de Dubai opera em 
espanhol terças-feiras e sábados. 

• Visita de Dia Inteiro de Abu Dhabi opera 
em espanhol qintas-feiras e domingos. 

NOTAS  IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Diárias ** 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 
** O itinerário publicado corres-
ponde às saídas aos domingos. No 
resto de dias, as visitas serão adap-
tadas aos dias de funcionamento 
e no momento da confirmação 
informaremos a ordem correta 
das visitas.

Opção “A” Opção “B”  Opção “C” Opção “D” 

Ibis One Central 3* Times Asma Al Barsha 4* Std Novotel World Trade Centre 4* Crowne Plaza SZD 5*

Saídas garantidas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax viajando sozinho)  
Opc. “A” - Cat. 3* Opc. “B” - Cat. 4*Std Opc. “C” - Cat. 4* Opc. “D” - Cat. 5*

Dbl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl

Resto de datas 875 390 1.025 535 1.105 625 1.345 860
01-19/Jun + 03/Jul-15/Set 780 390 885 535 915 625 1.050 860
11-25/Abr + 20/Jun-02/Jul 1.115 630 1.265 775 1.340 865 1.580 1.095
03-18/Nov + 26/Nov-08/Dez 1.195 710 1.345 855 1.420 945 1.660 1.175
01-15/Fev 1.170 680 1.315 825 1.395 920 1.635 1.150
Feiras Arab Health + Gulf Food (1) 1.300 815 1.450 960 1.530 1.050 1.765 1.285
20/Dez-05/Jan (2) On Request On Request On Request On Request
Trâmite de visto (Neto) (3) 100

(1) Para as feiras Arab Health (Janeiro 2024) e Gulf Food (Fevereiro 2024) ainda não há datas confirmadas. Informaremos mais tarde.
(2) O suplemento de Fim de Ano será aplicado nas saídas que, durante o total da estadia, recaiam em qualquer uma das datas indicadas.
(3) Para o trâmite do visto é necessário receber os detalhes completos dos pasaportes com mais de 2 semanas antes da chegada em Dubai.
Com menos de 2 semanas não garantimos que o trâmite possa ser realizado. 

PREÇOS POR PESSOA EM USD

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

R E F. C 3087

8 dias
A PARTIR DE 

780$
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DIA 01 – DUBAI
Chegada e assistência no aeroporto in-
ternacional de Dubai. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 02 – DUBAI 
Café da manhã. De manhã, visita de 
meio dia da cidade. Neste passeio vere-
mos às magníficas vistas do Dubai Cre-
ek, passando pela área patrimonial de 
Bastakiya e suas fascinantes casas an-
tigas com torres eólicas características 
construídas pelos comerciantes ricos. 
Em seguida, iremos à fortaleza Al Fahi-
di de 225 anos. É aqui que o Museu de 
Dubai preserva valiosos arquivos sobre o 
passado da cidade, bem como crônicas 
de suas diferentes fases de desenvolvi-
mento. Em seguida, embarcará em um 
barco tradicional Abra para atravessar a 
enseada e visitar o mercado de especia-
rias e o zoco de ouro. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 03 – DUBAI 
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, 
saída em carros 4X4 com capacidade 
para 6 pessoas cada. Nosso caminho nos 
levará ao deserto. Finalmente, depois de 
assistir o pôr do sol, chegamos ao nosso 
acampamento onde desfrutaremos de 
uma noite tradicional árabe, com jan-
tar buffet oriental, refrigerantes, ca-
melos para um passeio curto, tatuagens 
de hena, narguilé e dança do ventre 
(durante o mês do Ramadã, as danças 
não estão permitidas). Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 04 – DUBAI – ABU DHABI
Após o café da manhã, traslado para 
Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes 
Unidos. Ficará impressionado com a 
grandeza das novas adições ao horizon-
te de Abu Dhabi, bem como com a ma-
jestosa Mesquita Sheikh Zayed, uma das 
maiores mesquitas do mundo. Continu-

amos o passeio pelo coração da cidade, 
onde verá a famosa “Praça da União” 
caracterizada por seus monumentos que 
representam os costumes do país. Al-
moço em um restaurante local. A conti-
nuação, visitará a vila histórica especial-
mente projetada pelo Sheikh Zayed Ben 
Sultan al Nayhan para lembrar as novas 
gerações do passado. Hospedagem.

DIA 05 – ABU DHABI
Café da manhã. Dia livre para compras. 
Hospedagem.

DIA 06 – ABU DHABI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Abu Dhabi ou Dubai (sem suplemen-
to). Fim dos nossos serviços.

DUBAI E ABU DHABI

• Para tramitar o visto de Dubai, é necessário 
receber uma cópia do passaporte mais de 2 
semanas antes da chegada em Dubai.

• A assistência em espanhol durante os traslados 
e excursões no deserto e cruzeiros em Dhow 
está incluída sempre que haja disponibilidade 
de guias em espanhol. Caso contrário, o 
atendimento desses serviços será em inglês.

• Durante o mês do Ramadã não haverá 
espetáculo de Dança do Ventre.

• Por favor enviar a cópia do passaporte para 
confirmação da reserva.

• Preços não válidos em Feiras e Fórmula 1 em 
Abu Dhabi. No momento da publicação desta 
brochura, não dispomos dos detalhes.

• A ordem das visitas pode variar em função do 
dia de chegada, mas serão sempre visitados 
todos os locais indicados. 

NOTAS  IMPORTANTES

• Traslados do/para o aeroporto 
em transporte com ar 
condicionado.

• Assistência em espanhol na 
chegada.

• 5 noites de hospedagem e café 
da manhã no hotel da categoria 
selecionada.

• City tour de meio dia de Dubai 
com guia em espanhol. Pode ser 
a parte antiga ou moderna da 
cidade.

• Visita de dia inteiro em Abu 
Dhabi com guia em espanhol 
e almoço em restaurante local 
(sem bebidas).

• Safári no deserto com jantar 
sem assistência em espanhol.

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

• Visto de Dubai (consulte a 
tabela de preços onde se indica 
o valor).

• Bebidas durante as refeições.
• Despesas pessoais extras.
• Gorjetas para guia e motorista.
• Taxa de acomodação. 

Pagamento direto pelo 
cliente ao hotel. Preço Neto 
aproximado por pessoa e noite:

  • 5* - 6 USD 
  • 4* - 4 USD
  • 3* - 3 USD

O PREÇO NÃO INCLUI

DATAS DE INÍCIO

Diárias 
De 01/Abr/2023 a 31/Mar/2024 

Saídas garantidas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax viajando sozinho)  
Opção “A” - Cat. 3* Opc. “B” - Cat. 4*Std Opc. “C” - Cat. 4* Opc. “D” - Cat. 5*

01/Abr-15/Mai (Exceto Temp. Extra)

Em duplo/triplo 810 870 920 1.030
Supl. Single 345 405 435 545

16/Mai-15/Set (Exceto Temp. Extra)
Em duplo/triplo 715 785 840 870
Supl. Single 240 325 350 385

16/Set-31/Mar (Exceto Temp. Extra e Datas fechadas)
Em duplo/triplo 890 960 1.020 1.140
Supl. Single 385 450 480 600

Temporada Extra
Em duplo/triplo 1.100 1.260 1.325 1.480
Supl. Single 595 750 785 940

Outros suplementos:
Trâmite de visto  (Neto) 100

Datas de Temporada Extra:  20/Abr-01/Mai + 26/Jun-03/Jul + 30/Out-04/Nov + 16-21/Nov + 29/Jan-03/Fev + 19-25/Fev
Datas fechadas (Preços On Request): 25/Dez/23-03/Jan/24

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Ciudad Opción “A” – 3* Opción “B” - 4* Std Opción “C” - 4* Opción “D” – 5*

Dubai Citymax Bur Dubai Auris Inn Al Muhanna / 
Grand Excelsior Al Barsha 

Aloft DCC / Millennium Al Barsha 
/ Tryp by Windham Al Barsha 

Crowne Plaza SZR / 
Media Rotana / Asiana

Abu Dhabi One to One Village  Gloria Downtown / 
Holiday Inn AUH Downtown

Gloria Downtown / 
Holiday Inn AUH Downtown

Grand Millennium Al Wahda / 
Crown Plaza AUH Downtown

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

R E F. C 3210

6 dias
A PARTIR DE 

715$
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DIA 01 – RIADE
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Riade (Aeroporto King Khalid). As-
sistência da nossa equipe e traslado 
ao hotel. Hospedagem.
No final da tarde, incluiremos um trans-
fer com entrada incluída no BOULE-
VARD RYAD, que o surpreenderá com 
a sua vida e atividade. O parque possui 
atrações curiosas, inúmeros restaurantes, 
shows ao vivo e um impressionante es-
petáculo aquático com fontes coloridas. 
Tempo livre para passear, curtir o local e 
jantar em um de seus restaurantes. Re-
torno ao hotel. 

DIA 02 – RIADE
Café da manhã e hospedagem no 
hotel.
Durante o dia de hoje (ordem variável 
de atividades dependendo da época 
do ano) vamos conhecer a impressio-
nante capital da Arábia Saudita. In-
cluiremos a subida à torre de pouco 
mais de 300 m de altura, do “Centro 
do Reino”, com o seu belo desenho e 
o seu miradouro “em forma de ponte” 
que oferece vistas espetaculares sobre 
a cidade. Visitaremos o Museu Na-
cional, conheceremos a Fortaleza de 
Masmak, cujo interior permite com-
preender a mudança ocorrida nesta ci-
dade durante o século passado. Poderá 
passear pelo bairro com seus souks e 
vida comercial. Tempo livre para almo-
ço em um shopping center. À tarde, 
também visitaremos o distrito de AL 
TURAIF em DIRIYA, uma área decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Este lugar abrigou a primeira 

capital da dinastia saudita, que pode-
mos descobrir graças aos vestígios de 
seus numerosos palácios e ao comple-
xo urbano nos confins do oásis Ad–Di-
riya. No final da tarde, visitaremos a 
Mesquita Al Rajhi, a maior mesquita 
de Riade com a sua arquitetura de 
estilo andaluz, assistiremos a uma 
oração e teremos uma introdução ao 
Islão que certamente nos fará apren-
der algo sobre esta religião. Retorno 
ao hotel.

DIA 03 – RIADE – AL QASAB – 
SHAQRA – USHAIQER – BURAIDA
Café da manhã. Hoje seguimos a an-
tiga rota dos peregrinos que viajavam 
do Iraque a Meca, com suas inúmeras 
cidades históricas em pequenos oásis 
que as marcam. AL QASAB era co-
nhecida desde a antiguidade pela sua 
produção de sal e trigo, também pe-
los seus poetas. Visitaremos a cidade 
murada e as pequenas lagoas salinas, 
onde ainda são produzidas 200.000 
toneladas de sal por ano. Continuação 
para SHAQRA, cidade que cresce jun-
to com sua universidade. Visitaremos 
a cidade velha bem fortificada, com 
seu antigo mercado e suas vielas de 
adobe. Continuaremos a USHAIQER. 
Almoço incluído antes de seguir para 
a USHAIQER HERITAGE VILLAGE, ci-
dade que foi um importante lugar 
para os peregrinos por suas nascentes 
e pela beleza de seu oásis (entrada in-
cluída). Também poderemos conhecer 
seu pequeno museu e suas casas de 
arquitetura Najdi. Continuação para 
BURAIDA, capital da província de El 

JÓIAS DA ARÁBIA SAUDITA
Qasim com mais de 600 mil habitan-
tes, situada num grande oásis. Che-
gada no final da tarde e tempo livre. 
Hospedagem.

DIA 04 – BURAIDA – MEDINA
Café da manhã. De manhã cedo, ire-
mos conhecer o maior MERCADO DE 
CAMELOS do mundo, localizado em 
Buraida. Conheceremos “a cidade da 
tâmara” e poderemos degustar este 
doce fruto da palmeira. Em segui-
da, teremos tempo para passear pelo 
centro da cidade, com seu mercado de 
verduras, sua grande mesquita, seus 
souks de joalheria e sua atividade. Co-
nheceremos o Museu Al Oqilat que 
nos conta sobre as tradições da Arábia 
e os costumes da região. Tempo livre 
para almoço. Chegada ao final da tar-
de à cidade santa de MEDINA, “a cida-
de luminosa”. Estamos em um destino 
histórico e religioso impressionante, 
pois é uma das duas cidades mais sa-
gradas do Islã. Milhões de peregrinos 
chegam a Medina todos os anos e foi 
uma cidade proibida para não–mu-
çulmanos até muito recentemente. 
Respeite seus habitantes e crenças 
e use o modo de vestir necessário. À 
noite, iremos ver de fora a mesquita 
Al Masjid (exterior), construída pelo 
próprio profeta e o local onde está en-
terrado. Jantar e hospedagem. 

DIA 05 – MEDINA – JEDÁ
Café da manhã. De manhã, em Me-
dina, passearemos pela imensa MES-
QUITA DO PROFETA (Al Masjid an 
Nabawi), com seus 10 minaretes e 

• Os visitantes devem tentar não 
usar roupas transparentes ou 
muito provocantes.

• A população local tem uma 
atitude bastante rígida em 
relação ao álcool. Beber em 
público é considerado uma das 
ofensas mais graves.

• Gorjetas em restaurantes e 
lanchonetes são imprescindíveis. 
A norma é deixar entre 7% e 
15%, dependendo da categoria 
do local.

• Fotografar pessoas na rua pode 
ser motivo de multa.

• A água da torneira não é 
potável.

DATAS DE INÍCIO

Quinta-feira  
De 09/Fev a 21/Dez/2023

NOTA IMPORTANTE

R E F.: C 4091

7 dias
A PARTIR DE

2.050$

NOVIDADE



RIADE

EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024 l  171 

capacidade para um milhão de visi-
tantes. Na colina de UHUD, as forças 
do profeta enfrentaram as tropas da 
Meca. Poderá caminhar por sua imen-
sa esplanada e subir a colina, mas 
lembre–se de fazê–lo em silêncio e 
respeitando as centenas de peregri-
nos que nos cercarão a qualquer dia. 
Na Mesquita do QUBA, no ano de 
622, o profeta e seus seguidores co-
locaram a primeira pedra daquela que 
seria a primeira mesquita da história, 
embora a construção atual seja mais 
recente. A partir daqui, caminharemos 
até o jardim e poço de Ethiq, onde 
as diferentes tribos do lugar saíram 
para saudar e dar água ao Profeta e 
seus companheiros que haviam che-
gado recentemente a Medina, após 
a perseguição na Meca. Tempo livre 
no centro da cidade para passear ou 
visitar o Museu Ferroviário Hejaz (na 
antiga estação ferroviária otomana). À 
tarde, viajaremos para JEDÁ, a segun-
da cidade do país. Antes de ir para o 

hotel, visitaremos a Mesquita Al–Rah-
ma, mais conhecida como mesquita 
flutuante, por ter sido construída às 
margens do Mar Vermelho com pilares 
na água. Desfrutaremos também do 
animado Porto Esportivo, próximo às 
pistas do circuito de Fórmula 1. Tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 06 – JEDÁ
Café da manhã e hospedagem no 
hotel.
Dia inteiro em Jedá. Conheceremos 
esta cidade que, neste momento, está 
sendo reconstruída para torná–la uma 
grande megalópole mundial. Desta-
ca–se a construção da Jeddah Tower, 
que será o edifício mais alto do mun-
do com mais de mil metros de altura. 
Seguiremos a Cornice, com suas belas 
vistas, suas mesquitas à beira–mar e 
suas áreas de lazer. Contemplaremos a 
Fonte do Rei Fahd, a mais alta do gê-
nero no mundo. Faremos uma parada no 
mercado de peixes. Incluiremos a en-

trada para a “cidade internacional de 
Tabeyat”, um complexo arquitetônico 
de grande beleza com seus museus de 
história e etnografia muito interessan-
tes. Visitaremos novamente o centro 
histórico, entrando por Bab Makkah 
–o portão mais importante de Jedá– e 
também passaremos pelo cemitério de 
Eva, onde a tradição diz que a esposa 
de Adão foi enterrada. Tempo livre para 
almoço em um shopping center. À tar-
de, faremos um passeio pelo seu centro 
histórico, mais conhecido como Al–Ba-
lad, declarado Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO, com o seu impres-
sionante conjunto de ruelas medievais e 
as suas casas de coral e balcões de ma-
deira. Visitaremos o interior da elegante 
casa de Beit Sallum, hoje transformada 
em museu. Retorno ao hotel.

DIA 07 – JEDÁ – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

Cidade Hotéis

Riade Intercity Malaz 4* / Warwick Riyadh 4*

Buraida Best Western 3*sup

Medina Season Star 4* / Le Merdien Medina 4*sup

Jedá Warwik Jeddah 4* / Centro Shaheen by Rotana 4*

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Dbl/Tpl S. Sgl

Resto de datas  2.050 395

02/Mar + 23/Mar 2.115 455

16/Mar 2.215 555

15/Jun-20/Jul 2.160 500

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• Visto. 
• Bebidas durante as refeições 

indicadas.
• Gorjetas para guia e motorista.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O Preço 
Inclui”.

• 2 noites em Riade + 1 noite em 
Buraida + 1 noite em Medina + 
2 noites em Jedá em regime de 
hospedagem e café da manhã.

• Carro/van/micro ônibus com 
motorista e com guia em 
espanhol.

• As visitas mencionadas no 
roteiro.

• 1 almoço em caminho + 
1 jantar incluído em um 
restaurante local em Medina.

• Imposto do município nos 
hotéis. 

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI
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DIA 01 – RIADE
Chegada ao Aeroporto Internacional de 
Riade (Aeroporto King Khalid). Assistên-
cia da nossa equipe e traslado ao hotel. 
Hospedagem.
No final da tarde, incluiremos um trans-
fer com entrada incluída no BOULE-
VARD RYAD, que o surpreenderá com 
a sua vida e atividade. O parque possui 
atrações curiosas, inúmeros restaurantes, 
shows ao vivo e um impressionante es-
petáculo aquático com fontes coloridas. 
Tempo livre para passear, curtir o local e 
jantar em um de seus restaurantes. Retor-
no ao hotel.

DIA 02 – RIADE
Café da manhã e hospedagem no 
hotel.
Durante o dia de hoje (ordem variável de 
atividades dependendo da época do ano) 
vamos conhecer a impressionante capital 
da Arábia Saudita. Incluiremos a subi-
da à torre de pouco mais de 300 m de 
altura, do “Centro do Reino”, com o 
seu belo desenho e o seu miradouro “em 
forma de ponte” que oferece vistas espe-
taculares sobre a cidade. Visitaremos o 
Museu Nacional, conheceremos a For-
taleza de Masmak, cujo interior permite 
compreender a mudança ocorrida nesta 
cidade durante o século passado. Poderá 
passear pelo bairro com seus souks e vida 
comercial. Tempo livre para almoço em 
um shopping center. À tarde, também vi-
sitaremos o distrito de AL TURAIF em 
DIRIYA, uma área declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Este lugar 
abrigou a primeira capital da dinastia sau-
dita, que podemos descobrir graças aos 

vestígios de seus numerosos palácios e 
ao complexo urbano nos confins do oásis 
Ad–Diriya. No final da tarde, visitaremos 
a Mesquita Al Rajhi, a maior mesquita 
de Riade com a sua arquitetura de estilo 
andaluz, assistiremos a uma oração e te-
remos uma introdução ao Islão que cer-
tamente nos fará aprender algo sobre esta 
religião. Retorno ao hotel.

DIA 03 – RIADE – AL QASAB – 
SHAQRA – USHAIQER – BURAIDA
Café da manhã. Hoje seguimos a antiga 
rota dos peregrinos que viajavam do Iraque 
a Meca, com suas inúmeras cidades históri-
cas em pequenos oásis que as marcam. AL 
QASAB era conhecida desde a antiguidade 
pela sua produção de sal e trigo, também 
pelos seus poetas. Visitaremos a cidade 
murada e as pequenas lagoas salinas, onde 
ainda são produzidas 200.000 toneladas de 
sal por ano. Continuação para SHAQRA, 
cidade que cresce junto com sua univer-
sidade. Visitaremos a cidade velha bem 
fortificada, com seu antigo mercado e suas 
vielas de adobe. Continuaremos a USHAI-
QER. Almoço incluído antes de seguir 
para a USHAIQER HERITAGE VILLAGE, 
cidade que foi um importante lugar para os 
peregrinos por suas nascentes e pela beleza 
de seu oásis (entrada incluída). Também 
poderemos conhecer seu pequeno museu e 
suas casas de arquitetura Najdi. Continua-
ção para BURAIDA, capital da província de 
El Qasim com mais de 600 mil habitantes, 
situada num grande oásis. Chegada no final 
da tarde e tempo livre. Hospedagem.

DIA 04 – BURAIDA – MEDINA
Café da manhã. De manhã cedo, ire-

MARAVILHAS 
DA ARÁBIA SAUDITA

mos conhecer o maior MERCADO DE 
CAMELOS do mundo, localizado em 
Buraida. Conheceremos “a cidade da 
tâmara” e poderemos degustar este doce 
fruto da palmeira. Em seguida, teremos 
tempo para passear pelo centro da cidade, 
com seu mercado de verduras, sua gran-
de mesquita, seus souks de joalheria e sua 
atividade. Conheceremos o Museu Al 
Oqilat que nos conta sobre as tradições 
da Arábia e os costumes da região. Tempo 
livre para almoço. Chegada ao final da tar-
de à cidade santa de MEDINA, “a cidade 
luminosa”. Estamos em um destino histó-
rico e religioso impressionante, pois é uma 
das duas cidades mais sagradas do Islã. 
Milhões de peregrinos chegam a Medina 
todos os anos e foi uma cidade proibida 
para não–muçulmanos até muito recente-
mente. Respeite seus habitantes e crenças 
e use o modo de vestir necessário. À noite, 
iremos ver de fora a mesquita Al Masjid 
(exterior), construída pelo próprio profeta 
e o local onde está enterrado. Jantar e 
hospedagem. 

DIA 05 – MEDINA – AL ULA
Café da manhã. De manhã, em Medina, 
passearemos pela imensa MESQUITA 
DO PROFETA (Al Masjid an Nabawi), com 
seus 10 minaretes e capacidade para um 
milhão de visitantes. Na colina de UHUD, 
as forças do profeta enfrentaram as tropas 
da Meca. Poderá caminhar por sua imensa 
esplanada e subir a colina, mas lembre–se 
de fazê–lo em silêncio e respeitando as 
centenas de peregrinos que nos cercarão 
a qualquer dia. Na Mesquita do QUBA, 
no ano de 622, o profeta e seus seguidores 
colocaram a primeira pedra daquela que 

• Os visitantes devem tentar não 
usar roupas transparentes ou 
muito provocantes.

• A população local tem uma 
atitude bastante rígida em 
relação ao álcool. Beber em 
público é considerado uma das 
ofensas mais graves.

• Gorjetas em restaurantes 
e lanchonetes são 
imprescindíveis. A norma 
é deixar entre 7% e 15%, 
dependendo da categoria do 
local.

• Fotografar pessoas na rua pode 
ser motivo de multa.

• A água da torneira não é 
potável. 

DATAS DE INÍCIO

Quinta-feira  
De 09/Fev a 21/Dez/2023

NOTA IMPORTANTE

R E F.: C 4092

9 dias
A PARTIR DE

3.225$

NOVIDADE
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seria a primeira mesquita da história, em-
bora a construção atual seja mais recente. 
A partir daqui, caminharemos até o jar-
dim e poço de Ethiq, onde as diferentes 
tribos do lugar saíram para saudar e dar 
água ao Profeta e seus companheiros que 
haviam chegado recentemente a Medina, 
após a perseguição na Meca. Tempo livre 
no centro da cidade para passear ou vi-
sitar o Museu Ferroviário Hejaz (na anti-
ga estação ferroviária otomana). À tarde, 
viajaremos para um dos lugares mais es-
petaculares do mundo, a região e oásis de 
Al–Ula: um autêntico museu ao ar livre 
cercado pela natureza, onde existem for-
mações rochosas, desfiladeiros e ravinas. 
Após a chegada, iremos para a Rocha 
do Elefante, “Jabal Al Fil”, um impres-
sionante fenômeno geomorfológico, uma 
rocha de 52 metros de altura em forma de 
elefante. Jantar em um restaurante local. 
Hospedagem.

DIA 06 – AL ULA – TABUQUE
Café da manhã. Na região de Al–Ula, 
conheceremos o sítio arqueológico da 

cultura nabateia e declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO de HEGRA 
(Madain Saleh), “a Outra Petra”, que nos 
surpreenderá com seus túmulos esculpi-
dos na rocha em um ambiente desértico e 
carregado de mistério. Almoço incluído. 
Mais tarde, teremos tempo livre na “Al–
Ula Heritage Village”, a antiga Al–Ula, 
magnificamente restaurada com os seus 
agradáveis restaurantes e lojas. Também 
poderemos caminhar e desfrutar do mag-
nífico Oasis. No meio da tarde, saída para 
TABUQUE. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – TABUQUE – JEDÁ
Café da manhã. Conheceremos a cidade 
de Tabuque, com mais de meio milhão de 
habitantes e uma das cidades mais antigas 
do país. Visitaremos o castelo cuja ori-
gem remonta a 3500 anos antes de Cristo. 
Após a visita, entraremos no Mud House 
Museum, uma recriação do interior de 
uma casa de adobe, onde conheceremos 
como era a vida tradicional antigamente 
neste tipo de casa. Mais tarde, percorrere-
mos toda a zona comercial ativa do centro 

da cidade e chegaremos à antiga estação 
de trens, agora museu. Após a visita de 
Tabuque, traslado ao aeroporto para em-
barque em um voo (não incluído) com 
destino a Jedá, a segunda maior cidade do 
país, com quatro milhões de habitantes, às 
margens do Mar Vermelho. Traslado ao 
hotel e tempo livre. Hospedagem.

DIA 08 – JEDÁ
Café da manhã e hospedagem no 
hotel.
Dia inteiro em Jedá. Conheceremos esta 
cidade que, neste momento, está sendo re-
construída para torná–la uma grande me-
galópole mundial. Destaca–se a construção 
da Jeddah Tower, que será o edifício mais 
alto do mundo com mais de mil metros de 
altura. Seguiremos a Cornice, com suas 
belas vistas, suas mesquitas à beira–mar 
e suas áreas de lazer. Contemplaremos a 
Fonte do Rei Fahd, a mais alta do gênero 
no mundo. Faremos uma parada no mer-
cado de peixes. Incluiremos a entrada para 
a “cidade internacional de Tabeyat”, um 
complexo arquitetônico de grande beleza 
com seus museus de história e etnografia 
muito interessantes. Visitaremos nova-
mente o centro histórico, entrando por 
Bab Makkah –o portão mais importante 
de Jedá– e também passaremos pelo ce-
mitério de Eva, onde a tradição diz que a 
esposa de Adão foi enterrada. Tempo livre 
para almoço em um shopping center. À 
tarde, faremos um passeio pelo seu centro 
histórico, mais conhecido como Al–Ba-
lad, declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, com o seu impressionante 
conjunto de ruelas medievais e as suas 
casas de coral e balcões de madeira. 
Visitaremos o interior da elegante casa 
de Beit Sallum, hoje transformada em 
museu. Retorno ao hotel.

DIA 09 – JEDÁ – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

Cidade Hotéis

Riade Intercity Malaz 4* / Warwick Riyadh 4*

Buraida Best Western 3*sup

Medina Season Star 4* / Le Merdien Medina 4*

Al-Ula Sahary Resort 4*

Tabuque Skyline Tabuk 4* / Swiss Inn Tabuk 4*

Jedá Warwik Jeddah 4* / Centro Shaheen by Rotana 4*

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Dbl/Tpl S. Sgl

Resto de datas  3.225 645

02/Mar + 23/Mar 3.290 705

09-16/Mar 3.390 805

15/Jun-20/Jul 3.330 750

Supl. Voo Tabuque-Jedá (Neto) 205

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• Voo Tabuque-Jedá.
• Visto. 
• Bebidas durante as refeições 

indicadas.
• Gorjetas para guia e motorista.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção “O 
Preço Inclui”.

• 2 noites em Riade + 1 noite em 
Buraida + 1 noite em Medina + 
2 noites em Jedá em regime de 
hospedagem e café da manhã.

• 1 noite em Al Ula + 1 noite em 
Tabuque em regime de meia 
pensão.

• Carro/van/microônibus com 
motorista e com guia em 
espanhol.

• As visitas mencionadas no 
roteiro.

• 2 almoços em caminho + 
1 jantar incluído em um 
restaurante local em Medina.

• Imposto do município nos 
hotéis. 

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI
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DIA 01 – JOANESBURGO
Chegada no Aeroporto de Joanesbur-
go e traslado ao hotel com guia/mo-
torista em espanhol. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 02 - JOANESBURGO – 
MPUMALANGA – RESERVA 
PRIVADA (ÁREA KRUGER)
Café da manhã. Saída por volta das 
07:00hs aprox. em direção ao Parque 
Nacional de Kruger pela província de 
Mpumalanga e visitando lugares como 
Bourke’s Luck Potholes no Rio Blyde 
Canyon (visitas sujeitas a disponibili-
dade de tempo e condições climáticas). 
Chegada ao hotel à tarde. Jantar e 
hospedagem.

DIA 03 – RESERVA PRIVADA 
(ÁREA KRUGER)
De manhã cedo, após um chá ou 
café, saída em veículo 4x4 aberto 
para realizar um safári fotográfico 
na Reserva. Retorno ao lodge para o 

café da manhã. Tempo livre. Almoço 
incluído. À tarde, saída para realizar 
nosso segundo safári fotográfico na 
Reserva. Retornaremos ao lodge para 
jantar. Hospedagem.
Durante o safári, o guia se revezará 
entre os diferentes veículos se houver 
mais de 9 pessoas.

DIA 04 – RESERVA PRIVADA (ÁREA 
KRUGER) – JOANESBURGO – 
CIDADE DO CABO
De manhã cedo, após um chá ou café, 
saída em veículo 4x4 aberto para re-
alizar um safári fotográfico na Re-
serva. Retorno ao lodge para o café 
da manhã. O hotel nos fornecerá as 
lancheiras do almoço e saíremos para 
Joanesburgo. Traslado ao aeroporto de 
Joanesburgo-JNB e embarque em um 
voo com destino a Cidade do Cabo-CPT 
(voo não incluído, deve ser reserva-
do após as 19:00hs). Chegada e tras-
lado ao hotel com guia/motorista em 
espanhol. Hospedagem.

ÁFRICA DO SUL ESPETACULAR
DIA 05 - CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem.
Opcionalmente oferecemos: Visita 
de dia inteiro à Península. Chegaremos 
ao Cabo da Boa Esperança, visitando a 
Ilha das Focas e uma colônia de pinguins 
pelo caminho. Almoço em restaurante 
local e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 06 - CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem.
Opcionalmente oferecemos: Visita de 
dia inteiro à Cidade Mãe, o conhecido 
bairro de “Bo Kaap” e seus museus, bem 
como as adegas mais antigas da África 
do Sul, onde faremos uma degustação 
de vinhos. Almoço em restaurante lo-
cal e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 07 - CIDADE DO CABO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
com guia/motorista em espanhol. Fim 
dos nossos serviços.

Cidade Cat. Classic

Johannesburgo Silverbirch

Reserva Privada (Área Kruger) Moditlo River Lodge

Cidade do Cabo Park Inn Foreshore by Radisson

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Saídas garantidas mínimo 2 pax Cat. Classic

Em duplo Sup. Sgl

16/Jan-31/Mar 1.670 320

01/Abr-30/Set 1.635 310

01/Out-11/Dez 1.670 320

**Opc. Península do Cabo + Almoço 205

**Opc. Cidade Mãe e vinhedos + Almoço 175
**NOTA: As visitas opcionais na Cidade do Cabo, é necessário que sejam reservadas antes da chegada dos clientes.

PREÇOS POR PESSOA EM  €UROS

• Voos domésticos ou 
internacionais. 

• Taxas de aeroporto domésticas 
ou internacionais.

• Maleteiro nos hotéis ou 
aeroportos.

• Gorjetas e despesas pessoais 
como bebidas nas refeições, etc.

• Qualquer outro serviço que 
não tenha sido previamente 
especificado.

• Vistos / Vacinas.

• 1 noite em Joanesburgo e 3 
noites na Cidade do Cabo em 
regime de hospedagem e café 
da manhã.

• 2 noites na Reserva Privada 
(Área Kruger) com pensão 
completa.

• Todos os traslados com 
motorista-guia em espanhol.

• Transporte em carro, van 
ou ônibus (dependendo do 
número de passageiros) com 
motorista-guia em espanhol 
durante toda a viagem.

• Ingressos para a Reserva 
Privada com 3 safáris em 
veículo 4x4 aberto com guia 
em espanhol.

• Visitas panorâmicas em 
Mpumalanga (sujeito a 
disponibilidade de tempo e 
condições meteorológicas).

• Seguro de viagem.

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira 
De 16/Jan a 11/Dez/2023

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

• Vistos: É de responsabilidade do 
passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos locais 
onde irá viajar.

• Vacina obrigatória de febre amarela, 
devem apresentar um Certificado para 
entrar no país.

• O Check In nos hotéis é a partir das 
14:00hs e o Check Out deve ser feito até 
às 10:00hs.

• Não são permitidas habitações triplas 
com 3 adultos. Só pode reservar triplo 
(sujeito a disponibilidade) quando 
houver 2 adultos + 1 criança entre 7 
e 11 anos. Se estiver viajando com 1 
criança de 6 anos ou menos, o passeio 
deve ser privado. Em ambos os casos, 
por favor consultar o preço.

NOTAS IMPORTANTES

R E F.: C 4064

7 dias
A PARTIR DE 

1.635€
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DIA 01 – JOANESBURGO
Chegada no Aeroporto de Joanesbur-
go e traslado ao hotel com guia/mo-
torista em espanhol. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 02 – JOANESBURGO – 
MPUMALANGA – PARQUE KRUGER
Café da manhã. Saída por volta das 
07:00hs aprox. em direção ao Parque 
Nacional de Kruger pela província 
de Mpumalanga e visitando lugares 
como Bourke’s Luck Potholes no Rio 
Blyde Canyon (visitas sujeitas a dis-
ponibilidade de tempo e condições 
climáticas). Chegada ao hotel à tarde. 
Jantar e hospedagem.

DIA 03 – PARQUE KRUGER 
Saída do hotel por volta das 05:30hs com 
café da manhã piquenique para reali-
zar um safári fotográfico de dia inteiro 
(aprox. 8 horas) pelas estradas do Parque 
Kruger, em veículo 4x4 aberto com guia 
em espanhol. O guia se revezará entre 
os diferentes veículos caso haja mais de 

9 pessoas. O almoço é livre (não está in-
cluído), faremos uma parada em um dos 
acampamentos dentro do parque onde 
terá a opção de comer em um restau-
rante ou lanchonete (dentro do Parque 
Nacional Kruger não é permitido sair das 
estradas). Jantar e hospedagem.

DIA 04 – PARQUE KRUGER – 
PRETÓRIA – JOANESBURGO – 
CIDADE DO CABO
Café da manhã. Saída para Joanesbur-
go via Pretória, onde faremos uma visi-
ta panorâmica por Pretória, incluindo 
Church Square e Union Buildings (visita 
externa, não inclui ingressos).Trasla-
do ao aeroporto de Joanesburgo–JNB 
e embarque em um voo com destino a 
Cidade do Cabo–CPT (voo não incluído, 
deve ser reservado após as 19:00hs). 
Chegada e traslado ao hotel com guia/
motorista em espanhol. Hospedagem.

DIA 05 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem.

MARAVILHAS DA ÁFRICA DO SUL
Opcionalmente oferecemos: Visita 
de dia inteiro à Península. Chegaremos 
ao Cabo da Boa Esperança, visitando a 
Ilha das Focas e uma colônia de pinguins 
pelo caminho. Almoço em restaurante 
local e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 06 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem.
Opcionalmente oferecemos: Visita de 
dia inteiro à Cidade Mãe, o conhecido 
bairro de “Bo Kaap” e seus museus, bem 
como as adegas mais antigas da África 
do Sul, onde faremos uma degustação 
de vinhos. Almoço em restaurante lo-
cal e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 07 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
com guia/motorista em espanhol. Fim 
dos nossos serviços.

Cidade Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Joanesburgo
Holiday Inn  

Johannesburg Airport
Silverbirch Peermont D’Oreale Grande 

Área do Parque Kruger Bundu Lodge Ingwenyama Country Boutique Hotel

Cidade do Cabo Signature Lux Foreshore Park Inn Foreshore by Radisson
Radisson Blu Hotel &  
Residence Cape Town

 Saídas garantidas mínimo 2 pax Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

16/Jan-11/Dez 765 275 810 245 1.130 485

**Opc. Península do Cabo + Almoço 205

**Opc. Cidade Mãe e vinhedos + Almoço 175

**NOTA: As visitas opcionais na Cidade do Cabo, é necessário que sejam reservadas antes da chegada dos clientes.

PREÇOS POR PESSOA EM  €UROS

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

• Vistos: É de responsabilidade do 
passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos locais 
onde irá viajar.

• Vacina obrigatória de febre amarela, 
devem apresentar um Certificado para 
entrar no país.

• O Check In nos hotéis é a partir das 
14:00hs e o Check Out deve ser feito até 
às 10:00hs.

• Não são permitidas habitações triplas 
com 3 adultos. Só pode reservar triplo 
(sujeito a disponibilidade) quando houver 
2 adultos + 1 criança entre 7 e 11 anos. 
Se estiver viajando com 1 criança de 
6 anos ou menos, o passeio deve ser 
privado. Em ambos os casos, por favor 
consultar o preço.

NOTAS IMPORTANTES

• Voos domésticos ou 
internacionais. 

• Taxas de aeroporto domésticas 
ou internacionais.

• Maleteiro nos hotéis ou 
aeroportos.

• Gorjetas e despesas pessoais 
como bebidas nas refeições, etc.

• Qualquer outro serviço que 
não tenha sido previamente 
especificado.

• Vistos / Vacinas.

• 1 noite em Joanesburgo e 3 
noites na Cidade do Cabo em 
regime de hospedagem e café 
da manhã.

• 2 noites no Parque Kruger em 
regime de meia pensão

• Todos os traslados com 
motorista-guia em espanhol.

• Transporte em carro, van ou 
ônibus (dependendo do número 
de passageiros) com motorista-
guia em espanhol durante toda 
a viagem.

• Entradas ao Parque Kruger.
• Safári de dia inteiro no Parque 

Kruger (aprox. 8hs) em veículo 
4x4 aberto com guia em 
espanhol.

• Visitas panorâmicas em 
Mpumalanga (sujeito a 
disponibilidade de tempo e 
condições meteorológicas).

• Visita panorâmica de Pretória.
• Seguro de viagem.

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira  
De 16/Jan a 11/Dez/2023

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 3271

7 dias
A PARTIR DE 

765€
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DIA 01 – CIDADE DO CABO
Chegada no Aeroporto da Cidade do 
Cabo e traslado ao hotel com guia/mo-
torista em espanhol. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 02 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem.
Opcionalmente oferecemos: Visita de 
dia inteiro à Cidade Mãe, o conhecido 
bairro de “Bo Kaap” e seus museus, bem 
como as adegas mais antigas da África 
do Sul, onde faremos uma degustação 
de vinhos. Almoço em restaurante lo-
cal e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 03 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 04 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem.
Opcionalmente oferecemos: Visita 
de dia inteiro à Península. Chegaremos 
ao Cabo da Boa Esperança, visitando a 

Ilha das Focas e uma colônia de pinguins 
pelo caminho. Almoço em restaurante 
local e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 05 – CIDADE DO CABO – 
JOANESBURGO – PARQUE KRUGER
Café da manhã piquenique. De ma-
nhã cedo, traslado ao aeroporto da 
Cidade do Cabo –CPT com guia/motoris-
ta em espanhol, para embarcar em um 
voo com destino a Joanesburgo–JNB 
(voo não incluído, a hora de chega-
da a JNB deverá ser ao máximo às 
08:00hs da manhã). Chegada e saída 
em direção ao Parque Nacional de Kru-
ger pela província de Mpumalanga e 
visitando lugares como Bourke’s Luck 
Potholes no Rio Blyde Canyon (visitas 
sujeitas a disponibilidade de tempo e 
condições climáticas). Almoço livre (não 
está incluído). Chegada ao hotel à tarde. 
Jantar e hospedagem.

DIA 06 – PARQUE KRUGER 
Saída do hotel por volta das 05:30hs 
com café da manhã piquenique para 
realizar um safári fotográfico de dia 

inteiro (aprox. 8 horas) pelas estra-
das do Parque Kruger, em veículo 4x4 
aberto com guia em espanhol. O guia 
se revezará entre os diferentes veículos 
caso haja mais de 9 pessoas. O almoço 
é livre (não está incluído), faremos uma 
parada em um dos acampamentos den-
tro do parque onde terá a opção de co-
mer em um restaurante ou lanchonete 
(dentro do Parque Nacional Kruger não 
é permitido sair das estradas). Jantar e 
hospedagem.

DIA 07 – PARQUE KRUGER – 
PRETÓRIA – JOANESBURGO
Café da manhã. Saída para Joanesbur-
go via Pretória, onde faremos uma visita 
panorâmica, incluindo Church Square e 
Union Buildings (visita externa, não in-
clui ingressos). Chegada ao hotel de Jo-
anesburgo. Hospedagem.

DIA 08 – JOANESBURGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
com guia/motorista em espanhol. Fim 
dos nossos serviços.

ÁFRICA DO SUL ESSENCIAL

Ciudade Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Cidade do Cabo Signature Lux Foreshore Park Inn Foreshore by Radisson
Radisson Blu Hotel &  
Residence Cape Town

Área do Parque Kruger Bundu Lodge Ingwenyama Country Boutique Hotel

Joanesburgo Holiday Inn Johannesburg Airport Silverbirch Peermot D’Oreale Grande

Saídas garantidas mínimo 2 pax. Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

20/Jan-08/Dez 930 345 1.005 310 1.325 610

**Opc. Península do Cabo + Almoço 205

**Opc. Cidade Mãe e vinhedos + Almoço 175

**NOTA: As visitas opcionais na Cidade do Cabo, é necessário que sejam reservadas antes da chegada dos clientes.

PREÇOS POR PESSOA EM  €UROS

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

• Vistos: É de responsabilidade do 
passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos locais 
onde irá viajar.

• Vacina obrigatória de febre amarela, 
devem apresentar um Certificado para 
entrar no país.

• O Check In nos hotéis é a partir das 
14:00hs e o Check Out deve ser feito até 
às 10:00hs.

• Não são permitidas habitações triplas 
com 3 adultos. Só pode reservar triplo 
(sujeito a disponibilidade) quando 
houver 2 adultos + 1 criança entre 7 e 11 
anos. Se estiver viajando com 1 criança 
de 6 anos ou menos, o passeio deve ser 
privado. Em ambos os casos, por favor 
consultar o preço.

NOTAS IMPORTANTES

• Voos domésticos ou 
internacionais. 

• Taxas de aeroporto domésticas 
ou internacionais.

• Maleteiro nos hotéis ou 
aeroportos.

• Gorjetas e despesas pessoais 
como bebidas nas refeições, etc.

• Qualquer outro serviço que 
não tenha sido previamente 
especificado.

• Vistos / Vacinas.

O PREÇO NÃO INCLUI

• 1 noite em Joanesburgo e 4 
noites na Cidade do Cabo em 
regime de hospedagem e café 
da manhã.

• 2 noites no Parque Kruger em 
regime de meia pensão

• Todos os traslados com 
motorista-guia em espanhol.

• Transporte em carro, van ou 
ônibus (dependendo do número 
de passageiros) com motorista-
guia em espanhol durante toda 
a viagem.

• Entradas ao Parque Kruger.
• Safári de dia inteiro no Parque 

Kruger (aprox. 8hs) em veículo 
4x4 aberto com guia em 
espanhol.

• Visitas panorâmicas em 
Mpumalanga (sujeito a 
disponibilidade de tempo e 
condições meteorológicas).

• Visita panorâmica de Pretória.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

DATAS DE INÍCIO

Sexta-feira  
De 20/Jan a 08/Dez/2023

R E F.: C 3295

8 dias
A PARTIR DE 

930€



CIDADE DO CABO

EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024  l  177 

DIA 01 – JOANESBURGO
Chegada no Aeroporto de Joanesbur-
go e traslado ao hotel com guia/mo-
torista em espanhol. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 02 – JOANESBURGO – 
MPUMALANGA – PARQUE KRUGER
Café da manhã. Saída por volta das 
07:00hs aprox. em direção ao Parque Na-
cional de Kruger pela província de Mpu-
malanga e visitando lugares como Bou-
rke’s Luck Potholes no Rio Blyde Canyon 
(visitas sujeitas a disponibilidade de tem-
po e condições climáticas). Chegada ao 
hotel à tarde. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – PARQUE KRUGER 
Saída do hotel por volta das 05:30hs 
com café da manhã piquenique para 
realizar um safári fotográfico de dia 
inteiro (aprox. 8 horas) pelas estra-
das do Parque Kruger, em veículo 4x4 
aberto com guia em espanhol. O guia 
se revezará entre os diferentes veículos 
caso haja mais de 9 pessoas. O almoço 
é livre (não está incluído), faremos uma 
parada em um dos acampamentos den-
tro do parque onde terá a opção de co-
mer em um restaurante ou lanchonete 
(dentro do Parque Nacional Kruger não 

é permitido sair das estradas). Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – PARQUE KRUGER – 
PRETÓRIA – JOANESBURGO – 
CIDADE DO CABO
Café da manhã. Saída para Joanesbur-
go via Pretória, onde faremos uma visi-
ta panorâmica por Pretória, incluindo 
Church Square e Union Buildings (visita 
externa, não inclui ingressos).Trasla-
do ao aeroporto de Joanesburgo–JNB 
e embarque em um voo com destino a 
Cidade do Cabo–CPT (voo não incluído, 
deve ser reservado após as 19:00hs). 
Chegada e traslado ao hotel com guia/
motorista em espanhol. Hospedagem.

DIA 05 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem.
Opcionalmente oferecemos: Visita 
de dia inteiro à Península. Chegaremos 
ao Cabo da Boa Esperança, visitando a 
Ilha das Focas e uma colônia de pinguins 
pelo caminho. Almoço em restaurante 
local e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 06 – CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des opcionais. Hospedagem. 

ÁFRICA DO SUL CLÁSSICA 
E ROTA JARDIM

Opcionalmente oferecemos: Visita de 
dia inteiro à Cidade Mãe, o conhecido 
bairro de “Bo Kaap” e seus museus, bem 
como as adegas mais antigas da África 
do Sul, onde faremos uma degustação 
de vinhos. Almoço em restaurante lo-
cal e à tarde retorno ao hotel. 

DIA 07 – CIDADE DO CABO – 
OUDTSHOORN (ROTA JARDIM)
Café da manhã. Saída para Oudtsho-
orn, no coração da Rota Jardim. Ao che-
gar, visita das Cavernas de Cango e uma 
fazenda de avestruzes. Almoço. Resto 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 08 – OUDTSHOORN – KNYSNA 
(ROTA JARDIM)
Café da manhã. Saída para Knys-
na, visitando as florestas Tsitsikama. 
Hospedagem.

DIA 09 – KNYSNA – 
CIDADE DO CABO
Café da manhã. Retorno à Cidade do Cabo 
pela vila de pescadores de Hermanus, onde 
podemos observar as baleias (somente du-
rante a temporada, de julho a novem-
bro). Chegada ao aeroporto da Cidade do 
Cabo (voo não incluído, deve ser reser-
vado após as 19:00hs). Fim dos serviços.

Cidade Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Joanesburgo Holiday Inn Johannesburg Airport Silverbirch Peermont D’Oreale Grande

Área do Parque Kruger Bundu Lodge Ingwenyama Country Boutique Hotel

Cidade do Cabo Signature Lux Foreshore Park Inn Foreshore by Radisson
Radisson Blu Hotel &  
Residence Cape Town

Oudtshoorn Protea Riempies Hlangana Lodge Surval

Knysna The Graywood Knysna Log Inn / Premier Moorings The Rex

 Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

16/Jan-31/Mar 1.500 355 1.610 315 1.940 555

01/Abr-30/Set 1.500 355 1.575 320 1.910 545

01/Out-11/Dez 1.500 355 1.610 320 1.955 560

**Opc. Península do Cabo + Almoço 205

**Opc. Cidade Mãe e vinhedos + Almoço 175
**NOTA: As visitas opcionais na Cidade do Cabo, é necessário que sejam reservadas antes da chegada dos clientes.

PREÇOS POR PESSOA EM  €UROS

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

• Vistos: É de responsabilidade 
do passageiro ter a sua 
documentação em ordem, 
passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser 
exigidos pelas autoridades de 
imigração de cada país conforme 
a sua nacionalidade. Consulte seu 
país de origem para obter vistos 
ou requisitos de entrada aos 
locais onde irá viajar.

• Vacina obrigatória de febre 
amarela, devem apresentar um 
Certificado para entrar no país.

• O Check In nos hotéis é a partir 
das 14:00hs e o Check Out deve 
ser feito até às 10:00hs.

• Não são permitidas habitações 
triplas com 3 adultos. Só 
pode reservar triplo (sujeito a 
disponibilidade) quando houver 
2 adultos + 1 criança entre 7 e 
11 anos. Se estiver viajando com 
1 criança de 6 anos ou menos, 
o passeio deve ser privado. 
Em ambos os casos, por favor 
consultar o preço.

NOTAS IMPORTANTES

• Voos domésticos ou internacionais. 
• Taxas de aeroporto domésticas ou 

internacionais.
• Maleteiro nos hotéis ou aeroportos.
• Gorjetas e despesas pessoais como 

bebidas nas refeições, etc.
• Qualquer outro serviço que não tenha 

sido previamente especificado.
• Vistos / Vacinas.

• 1 noite em Joanesburgo, 3 noites 
na Cidade do Cabo e 2 noites 
na Rota Jardim em regime de 
hospedagem e café da manhã.

• 2 noites no Parque Kruger em 
regime de meia pensão

• Todos os traslados com 
motorista-guia em espanhol.

• Transporte em carro, van ou 
ônibus (dependendo do número 
de passageiros) com motorista-
guia em espanhol durante toda a 
viagem.

• Entradas ao Parque Kruger.
• Safári de dia inteiro no Parque 

Kruger (aprox. 8hs) em veículo 
4x4 aberto com guia em 
espanhol.

• Visitas panorâmicas em 
Mpumalanga (sujeito a 
disponibilidade de tempo e 
condições meteorológicas).

• Visita panorâmica de Pretória.
• Visita das Cavernas de Cango e 

uma fazenda de avestruzes.
• Visita as florestas Tsitsikama.
• Um almoço no caminho no 

dia 7 do circuito na fazenda de 
avestruzes de Oudtshoorn.

• Seguro de viagem.

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira  
De 16/Jan a 11/Dez/2023

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 3296

9 dias
A PARTIR DE 

1.500€
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DATAS DE INÍCIO

Domingos  
De 22/Jan a 10/Dez/2023

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira  
De 17/Jan a 12/Dez/2023

DATAS DE INÍCIO

Domingos e Quinta-feira   
De 19/Jan a 10/Dez/2023

ROTA JARDIM DE 
CIDADE DO CABO

C 3297 

PILANESBERG DE 
JOANESBURGO

C 3298 

CATARATAS VITÓRIA/
LIVINGSTONE E CHOBE

C 3299 

DIA 01 – CIDADE DO CABO – 
OUDTSHOORN (ROTA JARDIM) 
No início da manhã, saída do hotel com 
um guia / motorista em espanhol em 
direção a Oudtshoorn, no coração da 
Rota Jardim. Visita das Cavernas de 
Cango e uma fazenda de avestruzes, 
com almoço incluído. Resto do dia li-
vre. Hospedagem.

DIA 02 – OUDTSHOORN – KNYSNA 
(ROTA JARDIM) 
Café da manhã. Saída para Knysna, 
visitando as florestas Tsitsikama. Che-
gada e hospedagem.

DIA 03 – KNYSNA – 
CIDADE DO CABO
Café da manhã. Retorno à Cidade do 
Cabo pela vila de pescadores de Herma-
nus, onde podemos observar as baleias 
(somente durante a temporada, de ju-
lho a novembro). Chegada e traslado 
ao aeroporto da Cidade do Cabo-CPT 
(voo não incluído, deve ser reservado 
após às 19:00hs). Fim dos serviços.

EXTENSÕES

DIA 01 – JOANESBURGO – 
PARQUE NACIONAL PILANESBERG
Traslado ao Parque Nacional Pilanes-
berg, localizado a cerca de 2:30hs da 
cidade. Chegada ao lodge e almoço. 
À tarde, safári fotográfico com guia 
em espanhol pelo Parque em veículos 
4x4 abertos, em busca dos “Big Five” 
(leão, elefante, rinoceronte negro, le-
opardo e búfalo). Retorno ao lodge. 
Jantar e hospedagem.

DIA 02 – PARQUE NACIONAL 
PILANESBERG
Saída bem cedo, ao amanhecer, para 
realizar um safári fotográfico em 
veículo 4x4 aberto com guia em es-
panhol. Retorno ao lodge para o café 
da manhã. Resto da manhã livre para 
descanso e almoço incluído. À tarde, 
incluímos um safári fotográfico em 
veículos 4x4 abertos com guia em 
espanhol pelo Parque Nacional Pila-
nesbertg. Retorno ao lodge. Jantar e 
hospedagem.

DIA 03 – PARQUE NACIONAL 
PILANESBERT - JOANESBURGO
Saída bem cedo, ao amanhecer, para 
realizar um safári fotográfico em 
veículo 4x4 aberto com guia fluente 
em espanhol. Retorno ao lodge para 
o café da manhã. Na hora indicada, 
traslado ao aeroporto de Joanesbur-
go-JNB. (voo não incluído, deve ser 
após às 16:30hs). Fim dos serviços. 

DIA 01 – CATARATAS VITÓRIA / 
CATARATAS LIVINGSTONE
Chegada ao aeroporto Victoria Falls-VFA/
Livingstone-LVI. Traslado ao hotel com 
guia em espanhol. Hospedagem.

DIA 02 – CATARATAS VITÓRIA / 
CATARATAS LIVINGSTONE
Café da manhã. Saída para visitar as Ca-
taratas Vitória com um guia em espanhol. 
Retorno ao hotel. À tarde, traslado com 
guia em espanhol até o cais para fazer um 
cruzeiro no rio Zambeze. Retorno ao hotel 
ao anoitecer. Hospedagem.
Nota: em Livingstone, Zâmbia – o guia 
em espanhol fará apenas o traslado 
dos passageiros até o cruzeiro.

DIA 03 - CATARATAS VITÓRIA / 
CATARATAS LIVINGSTONE – CHOBE 
- CATARATAS VITÓRIA / CATARATAS 
LIVINGSTONE
Café da manhã. Visita de dia inteiro ao 
Parque Nacional de Chobe, ao norte de 
Botswana, importante lembrar que de-
verá levar o seu passaporte. Chegada e 
visita de dia inteiro com almoço baseado 
em um safári de barco pelo rio e outro em 
veículo 4x4 aberto (ambos os safáris com 
guia em espanhol). Retorno ao hotel ao 
anoitecer. Hospedagem.
Nota: Os passageiros hospedados em 
Zâmbia atravessarão a fronteira em Ka-
zangula de barco, trocando de veículo.

DIA 04 – CATARATAS VITÓRIA / 
CATARATAS LIVINGSTONE
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
VFA /LVI com guia em espanhol para em-
barque (voo não incluído). Fim dos nossos 
serviços.

Se a sua hospedagem for nas Cataratas 
Vitória (Zimbábue), os seus voos devem 
chegar/sair de/para o aeroporto VFA.
Se a sua hospedagem for nas Cataratas 
Livingstone (Zâmbia), os seus voos de-
vem chegar/sair de/para o aeroporto LVI.

• Voos domésticos ou 
internacionais. 

• Taxas de aeroporto domésticas 
ou internacionais.

• Maleteiro nos hotéis ou 
aeroportos.

• Gorjetas e despesas pessoais 
como bebidas nas refeições, etc.

• Qualquer outro serviço que 
não tenha sido previamente 
especificado.

• Vistos / Vacinas.

• Transporte em carro, van ou 
ônibus (dependendo do número 
de passageiros) com motorista-
guia em espanhol durante toda 
a viagem.

• Hospedagem e café da manhã 
no hotel escolhido.

• Almoços e jantares conforme 
roteiro escolhido.

• Serviços indicados em cada 
itinerário.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI
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DATAS DE INÍCIO DATAS DE INÍCIO
Diárias  
De 16/Jan a 12/Dez/2023

Diárias  
De 16/Jan a 30/Nov/2023

CATARATAS VITÓRIA 
C 3300

SUN CITY DE 
JOANESBURGO

C 3301

DIA 01 – CATARATAS VITÓRIA
Chegada ao aeroporto Victoria Falls-VFA 
e traslado ao hotel com guia em espa-
nhol. Hospedagem.

DIA 02 – CATARATAS VITÓRIA
Café da manhã. Saída para visitar as Ca-
taratas Vitória com um guia em espanhol. 
Retorno ao hotel e resto do dia livre. À 
tarde, podemos sugerir como opcional: 
traslado com guia em espanhol até o cais 
para fazer um cruzeiro no rio Zambeze, 
incluindo bebidas e aperitivos. Retorno ao 
hotel ao anoitecer. Hospedagem.

DIA 03 – CATARATAS VITÓRIA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
VFA com guia em espanhol para embar-
que (voo não incluído). Fim dos nossos 
serviços.

Se a sua hospedagem for nas Cataratas 
Vitória (Zimbábue), os seus voos devem 
chegar/sair de/para o aeroporto VFA..

DIA 01 – JOANESBURGO – 
SUN CITY
Pick up no aeroporto ou no hotel em Jo-
anesburgo com motorista em espanhol e 
traslado ao complexo de Sun City, locali-
zado aprox. 2:30hs de Joanesburgo. Che-
gada e resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 02 – SUN CITY
Café da manhã. Dia livre à disposição dos 
clientes. Hospedagem. 

DIA 03 – SUN CITY – JOANESBURGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
ou ao hotel em Joanesburgo com moto-
rista em espanhol. Fim dos nossos serviços.

Nota: Todo traslado de/para SUN CITY 
que seja antes das 10:00hs e depois das 
15:00hs está sujeito a um suplemento 
que será informado assim que a reserva 
for confirmada.

Importante – Quando a estadia incluir 
qualquer uma das seguintes datas, 
será necessário reservar uma estadia 
mínima de 3 noites: 06-11/Abr + 28/
Abr-02/Mai + 15-19/Jun + 22-25/Set. 

Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

22/Jan-31/Mar 775 85 840 75 855 75

01/Abr-30/Out 775 85 805 80 825 65

01/Out-10/Dez 775 85 840 80 875 80

EXTENSÃO ROTA JARDIM

Cat. Classic

Em duplo Sup. Sgl

17/Jan-12/Dez 985 230

EXTENSÃO PILANESBERG

 Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

16/Jan-30/Jun 515 325 745 165 870 635

01/Jul-30/Nov 530 270 835 165 930 690

01-12/Dez 530 270 835 165 870 635

    Não é possível acomodar-se em habitação tripla. Deverá ser em Duplo + Single.

EXTENSÃO 
CATARATAS VITÓRIA

Zimbábue  
(Htls Kingdom o Elephant)

Zimbábue  
(Htl Victoria Falls)

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

19/Jan-30/Jun 1.140 470 1.655 925

01/Jul-10/Dez 1.180 390 1.760 1.010

    Não é possível acomodar-se em habitação tripla. Deverá ser em Duplo + Single.

EXTENSÃO CAT. VITÓRIA 
+ CHOBE (ZIMBÁBUE)

Zâmbia  (Hotel Avani Zambezi Sun)

Em duplo Sup. Single

19-31/Jan 1.370 500

07-10/Abr 1.460 605

01/Jul-30/Set 1.400 545

Resto de Datas 1.280 410

EXTENSÃO CAT. VITÓRIA 
+ CHOBE (ZÂMBIA)

 Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl

01-06/Abr + 11/Abr-30/Set 690 285 730 315 875 435

Resto de Datas 760 355 805 390 1.020 580

Importante: Quando a estadia incluir qualquer uma das seguintes datas, será necessário reservar uma estadia mínima 
de 3 noites: 06-11/Abr + 28/Abr-02/Mai + 22-25/Set. Por favor, consultar suplemento.  
.

EXTENSIÓN SUN CITY

Hotéis

Cidade Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Oudtshoorn Protea Riempies Hlangana Lodge Surval

Knysna The Graywood Knysna Log Inn/Premier Moorings The Rex

Hotéis

Cidade Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Ext. Cataratas Vitória Kingdom / Elephant Hills Victoria Falls Safari Lodge Victoria Falls Hotel

Hotéis

Cidade Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Ext. Sun City Sun City Hotel The Cascades The Palace 

Hotéis

Cidade Cat. Classic

Pilanesberg Bakubung Lodge / Kwa Maritane Lodge

Ext. Cataratas Vitória / Livingstone + Chobe Hotéis

Cataratas Vitória (Zimbábue) Kingdom 4*/ Elephant Hills 4* / Victoria Falls 5*

Livingstone (Zâmbia) Avani Victoria Falls 4* / Royal Livingstone 5*

PREÇOS POR PESSOA EM  €UROS

 Saídas garantidas mínimo 2 pax

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – NAIRÓBI
Chegada e traslado ao hotel. Nairóbi, 
capital do Quênia. Jantar no restau-
rante Carnivore. Hospedagem. (Pas-
sageiros com chegadas após as 17hs 
não terão jantar e serão reembolsados, 
consultar preço).

DIA 02 – NAIRÓBI – AMBOSELI
Café da manhã. Saída cedo para a Re-
serva Nacional Amboseli via Namanga/
Emali. Chegada e almoço no lodge. À 
tarde, faremos um safári. Retorno ao 
lodge. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – AMBOSELI – NAMANGA – 
ARUXA – LAGO MANYARA
Café da manhã. Saída para Namanga, 
localizada na fronteira entre o Quênia 
e a Tanzânia. Formalidades da fronteira, 
mudança de veículo e continuação para 
Aruxa. Por volta das 12:00hs, saída de 
Aruxa para iniciar o safári na Tanzânia. 
Chegada ao Lago Manyara para almoço. 
À tarde, saída para um safári no Parque 

Nacional do Lago Manyara. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – LAGO MANYARA – 
SERENGUÉTI  
Café da manhã. Saída para o Parque 
Nacional Serenguéti. Atravessaremos 
a área de conservação de Ngorongoro 
até chegarmos ao Serenguéti. Chegada 
e almoço. À tarde, faremos um safári 
pelo Parque Nacional Serenguéti. Jantar 
e hospedagem.

DIA 05 – SERENGUÉTI  
Café da manhã. Dia inteiro de safáris pela 
reserva do Parque Nacional Serenguéti. Al-
moço e jantar incluídos. Hospedagem.

DIA 06 – SERENGUÉTI – CRATERA 
DE NGORONGORO
Café da manhã. Saída cedo para a área 
de conservação da Cratera Ngorongoro. 
Chegada e almoço. Tarde livre para des-
cansar ou desfrutar de alguma atividade 
opcional. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – CRATERA DE NGORONGORO
Café da manhã. Hoje faremos um sa-
fári de meio dia pela cratera. No resto 
do dia, poderá aproveitar as atividades 
opcionais oferecidas pelo lodge. Almoço 
e jantar incluídos. Hospedagem.

DIA 08 – CRATERA DE 
NGORONGORO – ARUXA  
Café da manhã. Saída para Aruxa e che-
gada ao hotel em Arusha ao meio-dia 
(uso do quarto não incluído). Na hora 
prevista, traslado para o aeroporto de 
Aruxa ou Kilimanjaro. Fim dos serviços.

Nota: O prestador de serviços pode 
alterar o itinerário da seguinte forma, 
sem alterar o conteúdo dos serviços:
-Dias 03 e 04: Estadia na Cratera de 
Ngorongoro 
-Dias 05 e 06: Estadia no Serenguéti
-Dia 07: Estadia no Lago Manyara

MARAVILHAS DO  
QUÊNIA E TANZÂNIA I

Cidade Cat. Superior

Nairóbi The Stanley / Crowne Plaza / tamarind Tree

Amboseli Ol Tukai Lodge

Lago Manyara Lake Manyara Serena Lodge

Serenguéti Serengeti Serena Lodge

Ngorongoro N’Gorongoro Serena Lodge
Nota: No Quênia e na Tanzânia os hotéis não são classificados por estrelas como em outros países.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Superior

Em duplo Supl. Sgl

09-28/Jan + 29/Mai-27/Jun 5.060 515

29/Jan-25/Fev 5.395 590

26/Fev-28/Mar + 29/Out-11/Dez 4.315 365

29/Mar-28/Mai (Exc. 03/Abr) * 3.885 75

28/Jun-28/Out 5.425 600
Noite extra em Nairóbi + TRF IN (Base 2 
Pax)* * 180 95

  * Importante: : Preços não são válidos para a saída de 03/Abr. Por favor consultar suplemento. 
 ** Preço por pessoa base 2 pax. Consultem preços para outras bases.

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• Bebidas, gorjetas e despesas 
pessoais.

• Vistos e vacinas.
• Qualquer outro serviço que 

não tenha sido especificado na 
seção “O preço inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados do aeroporto 
na chegada e saída (em 
microônibus ou ônibus de 
22 lugares) de acordo com o 
itinerário.

• Os demais traslados dentro das 
cidades (em microônibus ou 
ônibus de 22 lugares) de acordo 
com o itinerário.

• 1 noite de hotel em Nairóbi em 
regime de hospedagem e café 
da manhã.

• Pensão completa nos Hotéis / 
Lodges especificados durante o 
safári.

• Jantar no Restaurante Carnivore.
• 01 almoço em Aruxa.
• Ingressos para os Parques.
• Transporte em 4x4 (Land 

Cruisers) de 7 lugares durante o 
safári (uso não exclusivo; janela 
garantida).

• Safári em 4 x 4 (uso não 
exclusivo) na Cratera de 
Ngorongoro.

• MOTORISTA - GUIA EM 
ESPANHOL (caso a saída seja 
composta por mais de um 
veículo, o guia irá trocando de 
carro durante a rota. O guia 
é compartilhado para cada 2 
carros no Quênia e 3 carros na 
Tanzânia)

• Um guia para os briefings em 
Aruxa e Nairóbi

• Chapéus de safári + etiquetas 
para a equipagem.

• Água mineral nos veículos, 
durante o safári + garrafas de 
alumínio.

• Flying Doctors (Médicos).
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira  
De 09/Jan a 11/Dez/2023

• Vacina obrigatória contra a febre 
amarela.

• A visita de Ngorongoro é limitada devido 
ao grande fluxo ao meio-dia.

• Por questões operacionais, reservamos o 
direito de alterar a ordem do roteiro mas 
sempre respeitando o seu conteúdo.

• Vistos: É de responsabilidade do 
passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos locais 
onde irá viajar.

NOTAS IMPORTANTES

R E F.: C 4066

8 dias
A PARTIR DE 

3.885$
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DIA 01 – NAIRÓBI – 
MONTES ABERDARE
Chegada cedo ao Aeroporto Internacio-
nal de Nairóbi. Saída direta para Nyeri, 
nosso próximo destino. Chegada e al-
moço. Resto do dia livre. Traslado ao 
lodge correspondente. Durante à tarde/
noite poderá ver do lodge os animais 
que vêm beber água no lago em frente 
ao lodge. Jantar e hospedagem. 
Nota: o horário máximo de chegada em 
Nairóbi é às 08:00hs. Caso não encontre 
voos, deverá reservar uma noite extra– 
PRÉ–TOUR e seu respetivo traslado adi-
cional (chegada um dia antes).

DIA 02 – MONTES ABERDARE – 
LAGO NAKURU
Café da manhã. Saída ao Parque 
Nacional do Lago Nakuru. Chegada e 
almoço no lodge. Safári à tarde. Tras-
lado ao lodge correspondente. Jantar 
e hospedagem.

DIA 03 – LAGO NAKURU 
– MASAI MARA
Café da manhã. Saída para a Reserva 
Nacional Masai Mara, via Narok. Che-
gada e almoço. À tarde, faremos um 

safári. Retorno ao lodge. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – MASAI MARA
Café da manhã. Pensão completa. 
Hoje, faremos um safári matinal e um 
safári vespertino. Hospedagem.

DIA 05 – MASAI MARA – NAIRÓBI
Café da manhã. Saída para Nairóbi e 
chegada por volta do meio–dia. Resto 
do dia livre para realizar atividades op-
cionais. À noite, jantar incluído no Res-
taurante Carnivore. Hospedagem.

DIA 06 – NAIRÓBI – NAMANGA – 
ARUXA – CRATERA DE 
NGORONGORO
Café da manhã. Saída para Namanga, 
localizada na fronteira entre o Quênia 
e a Tanzânia. Formalidades de frontei-
ra, mudança de veículos e continuação 
para Aruxa. Depois de chegar, saída para 
Ngorongoro onde teremos o jantar in-
cluído. Hospedagem.

DIA 07 – CRATERA DE 
NGORONGORO
Café da manhã. Hoje faremos um sa-

fári de meio dia pela cratera. No resto 
do dia, poderá aproveitar as atividades 
opcionais oferecidas pelo lodge. Almoço 
e jantar incluídos. Hospedagem.

DIA 08 – CRATERA DE 
NGORONGORO – TARANGIRE
Café da manhã. Saída para o Parque 
Nacional Tarangire. Chegada e safá-
ri à tarde incluído no Parque Nacional 
Tarangire. Pensão completa no lodge. 
Hospedagem.

DIA 09 – TARANGIRE – 
ARUXA – AEROPORTO
Café da manhã. Saída cedo para Aruxa 
fazendo safári pelo parque no caminho. 
Almoço incluído em restaurante lo-
cal. Na hora marcada, traslado para o 
aeroporto de Aruxa ou Kilimanjaro. Fim 
dos serviços.

Nota: O prestador de serviços pode al-
terar o itinerário da seguinte forma, sem 
alterar o conteúdo dos serviços:
–Dia 06:Estadia no Parque Nacional de 
Tarangire
–Dias 07 e 08: Estadia na Cratera de 
Ngorongoro 

MARAVILHAS DO  
QUÊNIA E TANZÂNIA II

Cidade Cat. Classic

Aberdare The Ark

Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge-Sopa / Lake Naivasha Lodge-Sopa

Masai Mara Mara Sopa Lodge / Mara Simba Lodge / Azure Mara Haven

Nairobi Park Inn By Radisson / Eka Hotel / The Panafric

N’Gorongoro Karatu Simba Lodge

Tarangire Maramboi Lodge / Tarangire Simba Lodge
Nota: No Quênia e na Tanzânia os hotéis não são classificados por estrelas como em outros países.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Classic

Em duplo Supl. Sgl

11/Jan-28/Mar 3.885 575

29/Mar-28/Mai (Exc. 05/Abr*) 3.425 235

29/Mai-27/Jun 3.620 370

28/Jun-28/Out 4.110 630

29/Out-06/Dez 3.885 575

Noite extra em Nairóbi + TRF IN (Base 2 Pax)* * 180 95

  * Importante: Preços não são válidos para a saída de 05/Abr. Por favor consultar suplemento.
  ** Preço por pessoa base 2 pax.  Consultem preços para outras bases.

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• Bebidas, gorjetas e despesas 
pessoais.

• Vistos e vacinas.
• Qualquer outro serviço que 

não tenha sido especificado na 
seção “O preço inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados do aeroporto 
na chegada e saída (em 
microônibus ou ônibus de 
22 lugares) de acordo com o 
itinerário.

• Os demais traslados dentro das 
cidades (em microônibus ou 
ônibus de 22 lugares) de acordo 
com o itinerário.

• 1 noite de hotel em Nairóbi em 
regime de hospedagem e café 
da manhã.

• Pensão completa nos Hotéis / 
Lodges especificados durante o 
safári.

• Jantar no Restaurante Carnivore.
• 01 almoço em Aruxa.
• Ingressos para os Parques.
• Transporte em 4x4 (Land 

Cruisers) de 7 lugares durante o 
safári (uso não exclusivo; janela 
garantida).

• Safári em 4 x 4 (uso não 
exclusivo) na Cratera de 
Ngorongoro.

• MOTORISTA - GUIA EM 
ESPANHOL (caso a saída seja 
composta por mais de um 
veículo, o guia irá trocando de 
carro durante a rota. O guia 
é compartilhado para cada 2 
carros no Quênia e 3 carros na 
Tanzânia)

• Um guia para os briefings em 
Aruxa e Nairóbi

• Chapéus de safári + etiquetas 
para a equipagem.

• Água mineral nos veículos, 
durante o safári + garrafas de 
alumínio.

• Flying Doctors (Médicos).
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

DATAS DE INÍCIO

Quarta-feira   
De 11/Jan a 06/Dez 2023

• Vacina obrigatória contra a febre 
amarela.

• A visita de Ngorongoro é limitada devido 
ao grande fluxo ao meio-dia.

• Por questões operacionais, reservamos o 
direito de alterar a ordem do roteiro mas 
sempre respeitando o seu conteúdo.

• Vistos: É de responsabilidade do 
passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos locais 
onde irá viajar.

NOTAS IMPORTANTES

R E F.: C 4067

9 dias
A PARTIR DE 

3.425$
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DIA 01 – ARUXA
Chegada no aeroporto de Aruxa ou Ki-
limanjaro e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 02 – ARUXA – 
CRATERA DE NGORONGORO
Café da manhã. Utilização do quarto até 
às 10:00hs e saída por volta das 12:00hs 
para a área de conservação da Cratera 
Ngorongoro, via Lago Manyara e Karatu. 
Chegada, jantar e hospedagem.

DIA 03 – CRATERA DE 
NGORONGORO
Café da manhã. Hoje faremos um sa-
fári de meio dia pela cratera. No resto 
do dia, poderá aproveitar as atividades 
opcionais oferecidas pelo lodge. Almoço 
e jantar incluídos. Hospedagem.

DIA 04 – CRATERA DE 
NGORONGORO – LAGO MANYARA 
OU TARANGIRE
Café da manhã. Saída para o Lago 
Manyara ou Parque Nacional Tarangire. 
Em ambas opções: almoço. Safári in-
cluído à tarde. Retorno ao lodge. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 05 – LAGO MANYARA 
/ TARANGIRE – ARUXA – 
NAMANGA – AMBOSELI
Café da manhã. Se ficarmos hospe-
dados no Lago Manyara, retornaremos 
diretamente a Aruxa. Se ficarmos em 
Tarangire, saída para Aruxa fazendo um 
safári pelo parque. Em ambos os casos, 
após chegar a Aruxa, saída em direção 
a Namanga, localizada na fronteira do 
Quênia e da Tanzânia. Formalidades da 
fronteira, troca de veículos e continu-
ação em direção ao Parque Nacional 
Amboseli. Almoço. À tarde, faremos 
um safári. Retorno ao lodge. Jantar e 
hospedagem. 

TANZÂNIA E QUÊNIA  
INESQUECÍVEIS

Cat. Superior

Em duplo Supl. Sgl

10-28/Jan 4.935 790

29/Jan-25/Fev + 28/Jun-12/Set 5.575 1.140

26/Fev-28/Mar 4.495 730

29/Mar-28/Mai (Exc. 04/Abr*) 3.775 100

29/Mai-12/Jun 4.575 435

13-27/Jun 4.820 790

13/Set-28/Out 5.115 840
29/Out-05/Dez 4.315 460
*Importante: Preços não são válidos para saídas na Páscoa/Semana Santa (04 e 06 Abr). Por favor consultar suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax Cat. Classic

Em duplo Supl. Sgl

05/Jan-28/Mar + 29/Out-07/Dez 3.895 625

29/Mar-28/Mai (Exc. 06/Abr*) 3.390 195

29/Mai-27/Jun 3.585 325

28/Jun-28/Out 4.100 670

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• Traslados do aeroporto 
na chegada e saída (em 
microônibus ou ônibus de 
22 lugares) de acordo com o 
itinerário.

• Os demais traslados dentro das 
cidades (em microônibus ou 
ônibus de 22 lugares) de acordo 
com o itinerário.

• 1 noite de hotel em Aruxa em 
regime de hospedagem e café 
da manhã.

• Pensão completa nos Hotéis / 
Lodges especificados durante o 
safári.

• Ingressos para os Parques.
• Transporte em 4x4 (Land 

Cruisers) de 7 lugares durante o 
safári (uso não exclusivo; janela 
garantida).

• Safári em 4 x 4 (uso não 
exclusivo) na Cratera de 
Ngorongoro.

• MOTORISTA - GUIA EM 
ESPANHOL (caso a saída seja 
composta por mais de um 
veículo, o guia irá trocando de 
carro durante a rota. O guia 
é compartilhado para cada 2 
carros no Quênia e 3 carros na 
Tanzânia)

• Um guia para os briefings em 
Aruxa e Nairóbi

• Chapéus de safári + etiquetas 
para a equipagem.

• Água mineral nos veículos, 
durante o safári + garrafas de 
alumínio.

• Flying Doctors (Médicos).
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

DATAS DE INÍCIO

Cat. Classic:       
Quinta-feira 05/Jan-07/Dez 2023
Cat. Superior:        
Terça-feira 10/Jan-05/Dez 2023

R E F.: C 4068

9 dias
A PARTIR DE 

3.390$
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DIA 06 – AMBOSELI –  
LAGO NAKARU
Café da manhã. Saída para o Lago Naka-
ru chegando na hora do almoço. Almoço 
no Lodge e à tarde, teremos um safári 
completo incluído no Parque Nacional 
do Lago Nakuru. Retorno ao lodge ao 
anoitecer. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – LAGO NAKURU – 
MASAI MARA 
Café da manhã. Saída para a Reserva 
Nacional Masai Mara, via Narok. Che-

gada e almoço. À tarde, faremos um 
safári na reserva. Retorno ao lodge ao 
atardecer. Jantar e hospedagem.

DIA 08 – MASAI MARA
Café da manhã. Hoje, faremos um 
safári matinal e um safári vespertino. 
Pensão completa. Hospedagem.

DIA 09 – MASAI MARA – NAIRÓBI
Café da manhã. Saída para Nairóbi e 
chegada por volta do meio–dia (uso 
do quarto não incluído). Na hora pre-

vista, traslado para o aeroporto. Fim 
dos serviços.
Nota: O prestador de serviços pode 
alterar o itinerário da seguinte forma, 
sem alterar o conteúdo dos serviços:

–Dia 02: Estadia no Lago Manyara 
ou Tarangire
–Dias 03 e 04: Estadia na Cratera 
de Ngorongoro 

Cidade Cat. Classic Cat. Superior

Arusha Four Points by Sheraton

N’Gorongoro Karatu Simba Lodge N’Gorongoro Serena Lodge

Lago Manyara ou Tarangire Lake Manyara Serena Lodge / Tarangire Simba Lodge 

Amboseli Amboseli Sopa Lodge Ol Tukai Lodge

Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge-Sopa / Lake Naivasha Lodge-Sopa Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa Lodge

Masai Mara Mara Sopa / Mara Simba / Azure Mara Haven
Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Mara 

Camp
Nota: No Quênia e na Tanzânia os hotéis não são classificados por estrelas como em outros países.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

• Vacina obrigatória contra a 
febre amarela.

- A visita de Ngorongoro é 
limitada devido ao grande 
fluxo ao meio-dia.

• Por questões operacionais, 
reservamos o direito de 
alterar a ordem do roteiro 
mas sempre respeitando o 
seu conteúdo.

• Vistos: É de responsabilidade 
do passageiro ter a sua 
documentação em ordem, 
passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser 
exigidos pelas autoridades 
de imigração de cada país 
conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem 
para obter vistos ou requisitos 
de entrada aos locais onde 
irá viajar.

• Bebidas, gorjetas e despesas 
pessoais.

• Vistos e vacinas.
• Qualquer outro serviço que 

não tenha sido especificado na 
seção “O preço inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

NOTAS IMPORTANTES
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DIA 01 – NAIROBI 
Chegada no aeroporto internacional 
e traslado ao hotel. Nairobi, capital 
do Quênia. Saída por volta das 19hs 
para jantar no restaurante Carnivo-
re. Hospedagem. (Passageiros com 
chegadas após as 17hs não terão 
jantar e serão reembolsados, consul-
tar preço).

DIA 02 – NAIROBI – 
MONTES ABERDARE 
Café da manhã. Saída para Nyeri. 
Almoço no Aberdare Country Club. À 
tarde, traslado nos veículos do hotel 
para o Parque Nacional de Aberdare 
até o hotel/lodge/acampamento. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 03 – MONTES ABERDARE 
/LAGO NAKURU
Café da manhã. Traslado ao Hotel 
Aberdare Country Club para saída 
ao Parque Nacional do Lago Nakuru 
para almoço no hotel/lodge/acam-
pamento. Safári à tarde. Retorno ao 
hotel/lodge/acampamento. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – LAGO NAKURU – 
MASAI MARA
Café da manhã. Saída para a Reserva 
Nacional Masai Mara, via Narok, chega-
da e almoço. À tarde, faremos um safá-
ri. Retorno ao hotel/lodge/acampamen-
to. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – MASAI MARA
Café da manhã. Hoje, faremos um sa-

fári matinal e um safári vespertino. 
Pensão completa. Hospedagem.

DIA 06 – MASAI MARA – NAIROBI 
Café da manhã. Saída para Nairóbi e 
chegada ao hotel por volta do meio–dia 
(NÃO inclui uso da habitação). No horá-
rio previsto, traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.

BREVE QUÊNIA

Cat. Superior

Em duplo Supl. Sgl

08/Jan-28/Mar 2.170 505

29/Mar-28/Mai (*) 1.815 150

29/Mai-12/Jun 1.850 165

13-27/Jun 2.095 520

28/Jun-12/Jul 2.200 520

13/Jul-12/Set 2.625 810

13/Set-28/Out 2.200 520

29/Out-13/Dez 2.080 310
(*) Preços não são válidos para saídas nas datas da Páscoa/Semana Santa (04-09/Abr). Por favor consultar.

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax Cat. Classic

Em duplo Supl. Sgl

08/Jan-25/Fev 2.055 365

26/Fev-28/Mar 1.975 365

29/Mar-28/Mai (*) 1.785 155

29/Mai-27/Jun 1.820 165

28/Jun-27/Set 2.275 420

28/Set-13/Dez 2.055 365

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Cidade Cat. Classic Cat. Superior

Nairobi Park Inn by Radisson / Eka Hotel / The Panafric hotel The Stanley / Crowne Plaza / Tamarind Tree hotel

Aberdare The Ark The Ark

Lago Nakuru

Lake Nakuru Lodge
Lake Nakuru Sopa Lodge

Lake Naivasha Simba Lodge
Lake Naivasha Sopa Lodge

Sarova Lion Hill
Lake Nakuru Sopa Lodge

Maasai Mara

Mara Sopa Lodge
Mara Simba Lodge
Azure Mara Haven

Siana Springs
Enkorok Mara

Sarova Mara Camp (Deluxe Tents)
Ashnil Mara Camp
Kandili Mara Camp 

Mara Leisure Camp (Deluxe Tents)

Nota: Em Quênia os hotéis não são classificados por estrelas como em outros países.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

• Bebidas, gorjetas e despesas 
pessoais.

• Qualquer outro serviço que não 
tenha sido especificado.

DATAS DE INÍCIO

Cat. Classic:       
-Terça-feira, Quarta-feira e Domingos, 
  De 08/Jan a 13/Dez/2023

Cat. Superior:        
-Terça-feira e Quarta-feira 
  De 08/Jan a 13/Dez/2023 
-Domingos  
  De 02/Mai a 31/Out/2023

• Traslados de chegada e saída 
base aeroporto (em microônibus 
ou ônibus) de acordo com o 
itinerário.

• Traslados dentro das cidades 
(em microônibus ou ônibus) de 
acordo com o itinerário. 

• Transporte em Land Cruiser 4x4 
durante o Safári com JANELA 
GARANTIDA (max. 7 passageiros 
por veículo, uso não exclusivo).

• 1 noite em regime de 
hospedagem e café da manhã 
em Nairobi.

• 1 jantar no restaurante 
“Carnivore” em Nairobi.

• Pensão completa nos hotéis/ 
lodges /acampamentos durante 
o safári.

• Ingressos para Parques / 
Reservas Nacionais.

• Safáris indicados no roteiro.
• Motorista-guia do safári 

em espanhol (se houver 
dois veículos, o guia será 
compartilhado, deslocando-se 
entre eles durante o safári).

• Água mineral durante o passeio.
• Flying Doctors (Médicos).
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

• Vacina obrigatória de febre amarela.
• Vistos: É de responsabilidade do 

passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos locais 
onde irá viajar.

NOTAS IMPORTANTES
R E F.: C 4065

6 dias
A PARTIR DE 

1.785$
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DIA 01 – NAIROBI 
Chegada no aeroporto internacional e 
traslado ao hotel. Nairobi, capital do 
Quênia. Saída por volta das 19hs para 
jantar no restaurante Carnivore. Hos-
pedagem. (Passageiros com chegadas 
após as 17hs não terão jantar e serão 
reembolsados, consultar preço).

DIA 02 – NAIROBI – 
SAMBURU / SHABA
Café da manhã. Saída de manhã cedo 

para a Reserva Nacional Samburu / Sha-
ba via Karatina e cruzando o equador 
em Nanyuki. Chegada e almoço no lod-
ge. À tarde, safári pelo parque. Jantar e 
hospedagem no lodge.

DIA 03 – SAMBURU / SHABA – 
MONTES ABERDARE 
Safári ao amanhecer. Café da manhã. 
Saída para Nyeri. Almoço no Aberdare 
Country Club. À tarde, traslado nos ve-
ículos do hotel para o Parque Nacional 

de Aberdare. Jantar e hospedagem 
no lodge.

DIA 04 – MONTES ABERDARE – 
LAGO NAKURU
Café da manhã. Traslado ao Hotel 
Aberdare Country Club para saída ao 
Parque Nacional do Lago Nakuru. Che-
gada e almoço no lodge. Safári à tarde. 
Retorno ao hotel/lodge/acampamento. 
Jantar e hospedagem.

DIA 05 – LAGO NAKURU – 
MASAI MARA
Café da manhã. Saída para a Reserva 
Nacional Masai Mara, via Narok, chega-
da e almoço. À tarde, faremos um safá-
ri. Retorno ao hotel/lodge/acampamen-
to. Jantar e hospedagem.

DIA 06 – MASAI MARA
Café da manhã. Hoje, faremos um 
safári matinal e um safári vesper-
tino pela Reserva. Pensão completa. 
Hospedagem.

DIA 07 – MASAI MARA – NAIROBI 
Café da manhã. Saída para Nairóbi e 
chegada ao hotel por volta do meio-dia 
(NÃO inclui uso da habitação). No horá-
rio previsto, traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.

QUÊNIA ESSENCIAL

Cidade Cat. Classic Cat. Superior

Nairobi Park Inn by Radisson/Eka Hotel/The Panafric hotel The Stanley / Crowne Plaza / Tamarind Tree hotel

Samburu Shaba
Samburu Sopa Lodge
Samburu Simba Lodge

Samburu Elephant Lodge
Sarova Shaba Lodge/Ashnil Samburu Lodge

Aberdare The Ark The Ark

Lago Nakuru

Lake Nakuru Lodge
Lake Nakuru Sopa Lodge

Lake Naivasha Simba Lodge
Lake Naivasha Sopa Lodge

Sarova Lion Hill
Lake Nakuru Sopa Lodge

Maasai Mara

Mara Sopa Lodge
Mara Simba Lodge
Azure Mara Haven

Siana Springs
Enkorok Mara

Sarova Mara Camp (Deluxe Tents)
Ashnil Mara Camp
Kandili Mara Camp 

Mara Leisure Camp (Deluxe Tents)

Nota: Em Quênia os hotéis não são classificados por estrelas como em outros países.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cat. Superior

Em duplo Supl. Sgl

09/Jan-28/Mar 2.560 570

29/Mar-28/Mai (*) 2.165 150

29/Mai-12/Jun 2.195 165
13-27/Jun 2.485 580

28/Jun-12/Jul 2.595 580
13/Jul-12/Set 2.995 860

13/Set-28/Out 2.595 580
29/Out-13/Dez 2.475 385
(*) Preços não são válidos para saídas nas datas da Páscoa/Semana Santa (03-10/Abr). Por favor consultar.

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax Cat. Classic

Em duplo Supl. Sgl

09/Jan-28/Mar 2.410 430

29/Mar-28/Mai (*) 2.130 155

29/Mai-27/Jun 2.165 165

28/Jun-27/Set 2.650 485

28/Set-12/Dez 2.410 430

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• Bebidas, gorjetas e despesas 
pessoais.

• Qualquer outro serviço que não 
tenha sido especificado.

DATAS DE INÍCIO

Cat. Classic:       
 Segunda-feira, Terça-feira e Sábados, 
De 09/Jan a 12/Dez/2023

Cat. Superior:        
Segunda-feira e Terça-feira 
De 09/Jan a 12/Dez/2023 
Sábados: 
De 06/Mai a 28/Out/2023

• Traslados de chegada e saída 
base aeroporto (em microônibus 
ou ônibus) de acordo com o 
itinerário.

• Traslados dentro das cidades 
(em microônibus ou ônibus) de 
acordo com o itinerário. 

• Transporte em Land Cruiser 4x4 
durante o Safári com JANELA 
GARANTIDA (max. 7 passageiros 
por veículo, uso não exclusivo).

• 1 noite em regime de 
hospedagem e café da manhã 
em Nairobi.

• 1 jantar no restaurante 
“Carnivore” em Nairobi.

• Pensão completa nos hotéis/ 
lodges /acampamentos durante 
o safári.

• Ingressos para Parques / 
Reservas Nacionais.

• Safáris indicados no roteiro.
• Motorista-guia do safári 

em espanhol (se houver 
dois veículos, o guia será 
compartilhado, deslocando-se 
entre eles durante o safári).

• Água mineral durante o passeio.
• Flying Doctors (Médicos).
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

• Vacina obrigatória de febre amarela.
• Vistos: É de responsabilidade do 

passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos locais 
onde irá viajar.

NOTAS IMPORTANTES
R E F.: C 3302

7 dias
A PARTIR DE 

2.130$
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DIA 01 – ARUXA
Chegada no aeroporto de Aruxa ou Ki-
limanjaro e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 02 – ARUXA – TARANGIRE OU 
LAGO MANYARA 
Café da manhã. Saída de manhã, saída 
por volta das 12:00hs de Aruxa para o 
início do safári.
Opc. SIMBA: Chegada ao Parque Nacio-
nal Tarangire e almoço. À tarde, safári 
pelo parque. Jantar e hospedagem.
Opc. SERENA: Chegada ao Parque 
Nacional Lago Manyara e almoço. À 
tarde, safári pelo parque. Jantar e 
hospedagem.

DIA 03 – TARANGIRE OU LAGO 
MANYARA – SERENGUÉTI  
Café da manhã. Saída para o Parque 
Nacional Serenguéti. Atravessaremos 
a área de conservação de Ngorongoro 
até chegarmos ao Serenguéti. Chegada 
e almoço. À tarde, faremos um safári 
pelo Parque Nacional Serenguéti. Jantar 
e hospedagem.

DIA 04 – SERENGUÉTI  
Café da manhã. Dia inteiro de safárias 
pela reserva do Parque Nacional Serenguéti. 
Almoço e jantar incluídos. Hospedagem.

DIA 05 – SERENGUÉTI – KARATU 
OU CRATERA DE NGORONGORO
Opc. SIMBA:  Café da manhã. Saí-

da com almoço tipo piquenique para 
realizar um safári no Serenguéti. Con-
tinuação para a Área de Conservação 
Ngorongoro e chegada à tarde no 
lodge localizado em Karatu. Jantar e 
hospedagem.
Opc. SERENA: Café da manhã. Saída 
cedo para a área de conservação da Cra-
tera Ngorongoro. Chegada e almoço. 
Tarde livre para descansar ou desfrutar 
de alguma atividade opcional. Jantar e 
hospedagem.

DIA 06 – KARATU OU CRATERA DE 
NGORONGORO
Opc. SIMBA:  Café da manhã. Saída 
para realizar um safári na Cratera Ngo-
rongoro com almoço piquenique. Re-
torno ao aterdecer ao lodge de Karatu. 
Jantar e hospedagem.
Opc. SERENA: Café da manhã. Hoje 

faremos um safári de meio dia pela 
cratera. No resto do dia, poderá apro-
veitar as atividades opcionais oferecidas 
pelo lodge. Almoço e jantar incluídos. 
Hospedagem.

DIA 07 – KARATU OU CRATERA DE 
NGORONGORO – ARUXA  
Café da manhã. Saída para Aruxa e che-
gada ao hotel em Arusha ao meio-dia 
(uso do quarto não incluído). Na hora 
prevista, traslado para o aeroporto de 
Aruxa ou Kilimanjaro. Fim dos serviços.

Nota: O prestador de serviços pode 
alterar o itinerário da seguinte forma, 
sem alterar o conteúdo dos serviços:
-Dias 02 e 03: Estadia na Cratera de 
Ngorongoro 
-Dias 04 e 05: Estadia no Serenguéti
-Dia 06: Estadia no Lago Manyara

TANZÂNIA ESSENCIAL

Cidade Opção SIMBA Opção SERENA

Arusha Four Points by Sheraton Four Points by Sheraton

Tarangire / Lago Manyara Tarangire Simba Lodge Lake Manyara Serena Lodge

Serengeti Serengeti Simba Lodge Serengeti Serena Lodge

Karatu Karatu Simba Lodge ---

N’Gorongoro --- N’Gorongoro Serena Lodge
Nota: Em Tanzânia os hotéis não são classificados por estrelas como em outros países.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Opção SERENA

Em duplo Supl. Sgl

10-28/Jan + 29/Mai-27/Jun 4.305 485

29/Jan-25/Fev + 28/Jun-28/Out 4.640 565

26/Fev-28/Mar + 29/Out-12/Dez 3.650 415

29/Mar-28/Mai (Exc. 04/Abr*) 3.205 100

*Importante: Preços não são válidos para as saídas de 03 e 04/Abr. Por favor consultar suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax Opção SIMBA

Em duplo Supl. Sgl

09/Jan-28/Mar + 29/Out-11/Dez 3.655 370

29/Mar-28/Mai (Exc. 03/Abr*) 3.160 215

29/Mai-28/Out 3.705 425

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• Vacina obrigatória contra a febre 
amarela.

• A visita de Ngorongoro é limitada 
devido ao grande fluxo ao meio-dia.

• Por questões operacionais, reservamos 
o direito de alterar a ordem do 
roteiro, mas sempre respeitando o seu 
conteúdo.

• Vistos: É de responsabilidade do 
passageiro ter a sua documentação 
em ordem, passaporte, vistos e demais 
requisitos que venham a ser exigidos 
pelas autoridades de imigração de cada 
país conforme a sua nacionalidade. 
Consulte seu país de origem para obter 
vistos ou requisitos de entrada aos 
locais onde irá viajar.

DATAS DE INÍCIO

Opc. SIMBA:       
Segunda-feira 
De 09/Jan a 11/Dez/2023

Opc. SERENA:        
Terça-feira 
De 10/Jan a 12/Dez/2023 

• Traslados do aeroporto 
na chegada e saída (em 
microônibus ou ônibus de 
22 lugares) de acordo com o 
itinerário.

• Os demais traslados dentro 
das cidades (em microônibus 
ou ônibus de 22 lugares) de 
acordo com o itinerário.

• 1 noite de hotel em Aruxa 
em regime de hospedagem e 
café da manhã.

• Pensão completa nos Hotéis / 
Lodges especificados durante 
o safári.

• 1 almoço em Aruxa.
• Ingressos para os Parques.
• Transporte em 4x4 (Land 

Cruiser/Land Rover) durante 
o safári (uso não exclusivo; 
janela garantida).

• Safári em 4 x 4 (uso não 
exclusivo) na Cratera de 
Ngorongoro.

• MOTORISTA - GUIA EM 
ESPANHOL (caso a saída seja 
composta por mais de um 
veículo, o guia irá trocando 
de carro durante a rota. O 
guia é compartilhado para 
cada 3 carros).

• Água mineral durante o 
safári.

• Flying Doctors.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Bebidas, gorjetas e despesas 
pessoais.

• Vistos e vacinas.
• Qualquer outro serviço que 

não tenha sido especificado na 
seção “O preço inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

NOTAS IMPORTANTES

R E F.: C 3303

7 dias
A PARTIR DE 

3.160$
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DIA 01 – BEIRUTE
Chegada em Beirute, assistência e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 02 – BEIRUTE – BAALBECK – 
KSARA – ANJAR – BEIRUTE 
Café da manhã. Saída de Beirute ao 
Vale do Beqaa, em direção a Baalbeck. 
Visita das impressionantes e monu-
mentais ruínas romanas, o maior con-
junto de templos romanos já constru-
ídos e um dos mais bem preservados 
do mundo. A seguir, visita de uma Vi-
nícola em Ksara para degustar vinhos 
e continuação até Ommayad de Anjar, 
onde visitaremos as ruínas desta anti-
ga cidade omíada. Hospedagem.

DIA 03 – BEIRUTE –TRÍPOLI – 
BIBLOS – BEIRUTE
Café da manhã. Saída para Trípoli, 
a segunda cidade do Líbano. Cidade 
onde o antigo e o moderno se unem, 
uma das cidades mais antigas do 
Oriente Médio onde visitaremos o 
Castelo de San Gilles e os zocos de 
Khayyatin e a cidade velha. Após a 
visita, à tarde, continuação até Bi-
blos, considerada a cidade habitada 
mais antiga do mundo. Hoje é uma 
pequena cidade à beira do Mar Me-
diterrâneo, onde visitaremos a cida-
dela, a Igreja de São João e o antigo 

SABORES DO LÍBANO 
porto. Após a visita, retorno a Beiru-
te. Hospedagem.
 
DIA 04 – BEIRUTE – SÍDON – 
TIRO – BEIRUTE
Café da manhã. Saída ao sul do Lí-
bano para visitar duas das cidades 
mais representativas da região e que 
só de pronunciar seus nomes nos 
transportam a muitos séculos atrás. 
Sídon: visita do castelo do mar, da 
zona antiga da cidade e da fábrica de 
sabão. A seguir, iremos a Tiro, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1979, onde visitaremos 
o Hipódromo, o Arco do Triunfo e as 
colunatas. Após a visita, retorno a 
Beirute. Hospedagem.

DIA 05 – BEIRUTE – REGIÃO DO 
CHOUF – DEIR EL KAMAL – 
BEITEDDINE – BEIRUTE
Café da manhã. De manhã cedo, vi-
sita da cidade de Beirute, seu centro 

histórico e a corniche. Em seguida, 
partida para a montanha Chouf, uma 
área montanhosa e de vegetação ver-
de. Percorreremos toda a zona até che-
garmos a Deir el Kamal, uma pequena 
cidade, capital da zona do Monte Líba-
no, com as suas construções de pedra 
e ruas estreitas que nos lembram os 
tempos feudais e uma das mesquitas 
mais antigas do Líbano, com o seu 
minarete octogonal. Em seguida, con-
tinuação para Beiteddine. Visita do 
Palácio, totalmente integrado na pai-
sagem natural da zona. Após a visita, 
retorno a Beirute. Hospedagem.

DIA 06 – BEIRUTE – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

Cidade Cat. Hotel

Beirute

4* Parisian 

4*Sup Palm Beach

5* Rotana Gefinor

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Hotéis 4* Hotéis 4*sup Hotéis 5*

Datas de saída Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Dpl/Tpl Supl. Sgl

09/Jan-10/Abr + 01/Mai-12/Jun + 04/Set-18/Dez 1.055 270 1.160 300 1.260 430
17-24/Abr + 25/Dez 1.230 475 1.410 630 1.610 865
Resto de datas 1.155 360 1.260 400 1.385 520
Supl. Meia Pensão (5 jantares) 200 250 300
Gastos gestão de reserva (neto total) 40

PREÇOS POR PESSOA EM USD

• Vistos.
• Jantares (ver suplemento meia 

pensão). 
• Qualquer almoço.
• Gorjetas para o motorista e 

guia. 
• Extras e despesas pessoais.
• Maleteiros.
• Tudo o que não estiver 

mencionado na seção “o 
preço inclui”.

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte e guia em espanhol 

por 4 dias (dias 2 a 5 do 
roteiro).

• Ingressos aos locais 
mencionados.

• 5 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã.

• Seguro de viagem.

• Os traslados, em geral, são realizados 
com motorista em inglês.

• Em Beirute, os motoristas dos traslados 
não podem entrar dentro do aeroporto, 
portanto ficarão na rua esperando os 
clientes.

• A ordem do roteiro pode mudar 
dependendo do dia da excursão 
planejada, mas sempre respeitando 
todos os serviços.

• Certifique-se de que os passageiros que 
viajam não tenham o carimbo israelense 
em seu passaporte, pois, caso contrário, 
não poderão entrar no Líbano.

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira  
De 01/Jan a 31/Dez/2023

O PREÇO INCLUI

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 3329

6 dias
A PARTIR DE

1.055$
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DIA 01 – BEIRUTE
Chegada em Beirute, assistência e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 02 – BEIRUTE – BAALBECK – 
KSARA – ANJAR – BEIRUTE
Café da manhã. Saída de Beirute ao 
Vale do Beqaa, em direção a Baalbeck. 
Visita das impressionantes e monu-
mentais ruínas romanas, o maior con-
junto de templos romanos já construí-
dos e um dos mais bem preservados do 
mundo. A seguir, visita de uma Vinícola 
em Ksara para degustar vinhos e con-
tinuação até Ommayad de Anjar, onde 
visitaremos as ruínas desta antiga ci-
dade omíada. Hospedagem.

DIA 03 – BEIRUTE –TRÍPOLI – 
BIBLOS – BEIRUTE
Café da manhã. Saída para Trípoli, a 
segunda cidade do Líbano. Cidade onde 
o antigo e o moderno se unem, uma 
das cidades mais antigas do Oriente 
Médio onde visitaremos o Castelo de 
San Gilles e os zocos de Khayyatin e 
a cidade velha. Após a visita, à tarde, 
continuação até Biblos, considerada a 
cidade habitada mais antiga do mundo. 
Hoje é uma pequena cidade à beira do 
Mar Mediterrâneo, onde visitaremos a 
cidadela, a Igreja de São João e o anti-
go porto. Após a visita, retorno a Beiru-
te. Hospedagem.

CONTRASTES DO LÍBANO
DIA 04 – BEIRUTE – SÍDON – 
TIRO – BEIRUTE
Café da manhã. Saída ao sul do Líba-
no para visitar duas das cidades mais 
representativas da região e que só de 
pronunciar seus nomes nos transpor-
tam a muitos séculos atrás. Sídon: vi-
sita do castelo do mar, da zona antiga 
da cidade e da fábrica de sabão. A se-
guir, iremos a Tiro, declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO em 
1979, onde visitaremos o Hipódromo, o 
Arco do Triunfo e as colunatas. Após a 
visita, retorno a Beirute. Hospedagem.

DIA 05 – BEIRUTE – REGIÃO DO 
CHOUF – DEIR EL KAMAL – 
BEITEDDINE – BEIRUTE
Café da manhã. De manhã cedo, 
visita da cidade de Beirute, seu cen-
tro histórico e a corniche. Em segui-
da, partida para a montanha Chouf, 
uma área montanhosa e de vegeta-
ção verde. Percorreremos toda a zona 
até chegarmos a Deir el Kamal, uma 
pequena cidade, capital da zona do 
Monte Líbano, com as suas constru-
ções de pedra e ruas estreitas que nos 
lembram os tempos feudais e uma 
das mesquitas mais antigas do Líba-
no, com o seu minarete octogonal. 
Em seguida, continuação para Beite-
ddine. Visita do Palácio, totalmente 
integrado na paisagem natural da 

zona. Após a visita, retorno a Beirute. 
Hospedagem.

DIA 06 – BEIRUTE – REGIÓN DE 
LOS CEDROS – BECHARRE – 
TRÍPOLI – BEIRUTE
Café da manhã. Saída para o nor-
te, pela estrada das montanhas até 
atingir uma altura de 2000 metros. A 
região dos Cedros é muito importan-
te no país, a ponto de incluí–la em 
sua bandeira nacional. Continuação 
até Becharre, local de nascimento do 
famoso poeta libanês Jubran Kha-
lil Jibran. Visita ao museu Gebran. 
Continuação para Trípoli, a segun-
da cidade do Líbano. Cidade onde o 
antigo e o moderno se unem, uma 
das cidades mais antigas do Oriente 
Médio, onde visitaremos o Castelo 
de San Gilles e os zocos de Khayyatin 
e a cidade velha. No final, retorno a 
Beirute. Hospedagem.

DIA 07 – BEIRUTE – JEITA – 
DEIR EL KALAA – BEIRUTE
Café da manhã. Saída para a gruta Jei-
ta e suas grutas superiores e inferiores, 
uma maravilha da natureza, com seu 
lago interno navegável. Continuação 
para Beit Merry para visitar o mosteiro 
da cidadela de Deir el Kalaa. Retorno a 
Beirute. Hospedagem.

DIA 08 – BEIRUTE – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

Cidade Cat. Hotel

Beirute

4* Parisian 

4*Sup Palm Beach

5* Rotana Gefinor

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Hotéis 4* Hotéis 4*sup Hotéis 5*

Datas de saída Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Dpl/Tpl Supl. Sgl Em Dpl/Tpl Supl. Sgl

09/Jan-10/Abr + 01/Mai-12/Jun + 04/Set-18/Dez 1.480 380 1.620 420 1.760 560
17-24/Abr + 25/Dez 1.715 660 1.975 880 2.260 1.210
Resto de datas 1.610 500 1.760 560 1.945 730
Supl. Meia Pensão (7 jantares) 275 350 415
Gastos gestão de reserva (neto total) 40

PREÇOS POR PESSOA EM USD

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira  
De 01/Jan a 31/Dez/2023

• Traslados de chegada e saída.
• Transporte e guia em espanhol 

por 6 dias (dias 2 a 7 do 
roteiro).

• Ingressos aos locais 
mencionados.

• 7 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Vistos.
• Jantares (ver suplemento meia 

pensão). 
• Qualquer almoço.
• Gorjetas para o motorista e 

guia. 
• Extras e despesas pessoais.
• Maleteiros.
• Tudo o que não estiver 

mencionado na seção 
“o preço inclui”.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Os traslados, em geral, são 
realizados com motorista em 
inglês.

• Em Beirute, os motoristas dos 
traslados não podem entrar 
dentro do aeroporto, portanto 
ficarão na rua esperando os 
clientes.

• A ordem do roteiro pode mudar 
dependendo do dia da excursão 
planejada, mas sempre 
respeitando todos os serviços.

• Certifique-se de que os 
passageiros que viajam não 
tenham o carimbo israelense 
em seu passaporte, pois, caso 
contrário, não poderão entrar 
no Líbano.

NOTAS IMPORTANTES

R E F.: C 3330

8 dias
A PARTIR DE

1.480$
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DIA 01 – TEERÃ
Chegada e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre. Hospedagem.

DIA 02 – TEERÃ
Café da manhã e Hospedagem. Hoje 
temos uma visita à cidade do Teerã, 
que começou sendo uma peque-
na cidade–jardim privilegiada pela 
sua localização estratégica entre os 
oásis do centro do país e a bacia do 
Fars. A partir do século XIX, os Shah 
transformaram o bairro de Arg cons-
truindo grandes palácios, imponentes 
mesquitas, sólidas paredes com belas 
decorações de porcelana, até torná–la 
a capital do país. Hoje é o centro polí-
tico e financeiro do Irã e a arquitetura 
contemporânea tem grande relevân-
cia. Em seguida, continuamos até o 
Palácio Golestan, complexo palaciano 
da cidade, usado como residência real 
pela dinastia Qajar (1785–1925). Em 
2013, a Unesco elegeu o palácio como 
Patrimônio da Humanidade. Depois 
de desfrutar do Jardim, visitaremos 
a sala principal. À tarde, visitaremos o 
Museu das Jóias da Coroa (aberto de 
sábado a terça–feira das 14:00hs às 
16:00hs). Uma impressionante coleção 
de jóias e objetos decorados com ru-
bis, esmeraldas, brilhantes, para deixar 
você maravilhado. A seguir, tempo li-
vre para caminhar na Ponte da Natu-
reza: Tabiaat. 

DIA 03 – TEERÃ – QUERMÃ
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto de Mehrabad para embarcar em 
um vôo a Quermã (incluído). Após a 
chegada, iremos à cidade de Rayen, 
para visitar sua espetacular fortaleza 

IRÃ, PÉROLAS DA PÉRSIA 
sassânida construída inteiramente em 
adobe. Sua localização é espetacular, 
em uma área deserta nos pés da mon-
tanhas íngremes. Continuamos para 
Mahan, uma pequena cidade tran-
quila, onde veremos o Santuário do 
Sufi Shah Nematolah Vali, fundador 
de uma ordem de dervixes, completa-
mente coberto de mosaico turquesa, 
e o jardim Shazdeh. À tarde, visita do 
complexo Ganj Ali Khan em Kerman. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – QUERMÃ – YAZD
Café da manhã. De manhã, saída para 
Yazd e no caminho visitaremos o Ca-
ravançarai Zeinodin. O caravançarai 
data do século XVI e está localizado 
na antiga Rota da Seda. É uma das 
999 pousadas construídas durante o 
reinado do Shah Abbas I, para ofere-

cer facilidades aos viajantes. Destes 
Zein–o–din é um dos dois caravança-
rais construídos com torres circulares. 
Após a reforma, funcionou como pou-
sada. Um caravançarai construído de 
forma semelhante perto de Isfahã está 
em ruínas. Hospedagem.

DIA 05 – YAZD
Café da manhã. Visita de Yazd, uma 
jóia arquitetônica construída quase 
inteiramente em adobe e mosaico de 
porcelana azul. Visita das Torres do Si-
lêncio ou darkhmeh (cemitérios), local 
de sepultamento. Os zoroastrianos re-
nunciaram a enterrar ou cremar seus 
mortos, por isso os cadáveres foram 
expostos ao mais alto nível e deixados 
à mercê de necrófagos; mais tarde, 
os ossos foram jogados em uma cova 
aberta dentro das torres e cobertos 

Cidade Hotéis 4* Hotéis 5*

Teerã Enghelab / Asareh / Kosar Espinas / Azadi

Quermã Shahnaz / Jahangardi Pars

Yazd Fazel / Laleh / Tradicional Safayieh / Dad / Moshir

Isfahã Ali Qapu / Sonati Kosar

Shiraz Beinilharamein / Darbari Homa / Gran / Zandiye

Teerã Remis (Aeroporto) Rexan (Aeroporto)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. 4* Cat. 5*

Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl

01/Abr-19/Mai + 11/Ago-13/Out  1.830 305 2.210 305
Resto de Datas 1.680 305 2.060 305
Supl. Meia Pensão (10 almoços) 185 185
Supl. Pensão Completa 380 380

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

DATAS DE INÍCIO

2023  
Fev 02
Mar 03
Abr 01 14 28
Mai 19 
Jun 07 23
Jul 07 29
Ago 11 25
Set 01 29
Out 13
Nov 03

R E F.: C 4089

12 dias
A PARTIR DE

1.680€

NOVEDADE
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com cal. Mais tarde, visita ao Templo de 
Zaroastro (Casa do Fogo), sede dos zoro-
astrianos da cidade e o mais importante 
centro dos seguidores dessa crença no 
Irã. Panorâmica do bairro de Fahadan, 
visita do complexo Amir Chagh Magh. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 06 – YAZD – 
PASARGAD – SHIRAZ
Café da manhã. Saída para Shiraz a 
430 km de Yazd. No caminho, visita-
remos Pasargad, o local do enterro de 
Ciro o Grande, do Império Aquemêni-
da, que foi um shahenshah ou impe-
rador que fundou o primeiro Império 
Persa sob a dinastia Aquemênida. A 
tumba data de 528 aC, tornando–se 
a mais antiga estrutura sismicamente 
isolada conhecida. Chegada em Shiraz. 
Hospedagem.

DIA 07 –SHIRAZ
Café da manhã. Visita de Shiraz, uma 
cidade com mais de 4.000 anos de his-
tória. Começaremos com a Mesquita 
Nasirolmolk, que apresenta uma extensa 
área de vidro colorido na fachada, jun-
tamente com outros elementos tradicio-
nais, como o desenho Panj Kāse (“cinco 
côncavos”). É popularmente conhecida 
como Mesquita Rosa, por ser esta a cor 
dos azulejos de seu interior, impressio-
nante por seus múltiplos vitrais. À tarde, 
visita de um dos mais belos jardins da 
região, o jardim Eram, versão persa da 
palavra árabe Iram, que significa “céu” 
no Alcorão. Continuamos até o Mau-
soléu do Poeta Hafez, que são duas es-
truturas memoriais erguidas no extremo 
norte de Shiraz em memória do famoso 
poeta persa Hafez de Shiraz. Continua-
remos com a visita ao mausoléu Shah 
Cheragh, monumento funerário e mes-
quita. Hospedagem.

DIA 08 –SHIRAZ – PERSÉPOLIS – 
NECRÓPOLIS – ISFAHÃ
Café da manhã. Saída para o local 

de Persépolis, a 90 km de Shiraz e Pa-
trimônio da Humanidade. Contém os 
vestígios da capital do Império Persa 
Aquemênida até sua conquista por 
Alexandre Magno, no séc. IV aC. Con-
tinuaremos para Naghshe Rostam, a 
necrópole dos reis. À tarde, continu-
aremos a rota para Isfahã. Chegada e 
hospedagem.

DIA 09 – ISFAHÃ
Café da manhã. Hoje temos uma 
visita a Isfahã, com a Catedral Vank. 
Esta catedral foi uma das primeiras 
igrejas a ser estabelecida no distri-
to de Jolfa da cidade em 1606 por 
centenas de milhares de deportados 
armênios, que foram reassentados 
pelo Shah Abbas I durante a Guerra 
Otomana de 1603–1618. Continuare-
mos a Mesquita de Yame, localizada 
no centro histórico de Isfahã. A “Mes-
quita da Sexta–Feira” ilustra de forma 
notável a evolução da arquitetura das 
mesquitas desde 841 dC. e ao longo 
de doze séculos. É o edifício mais an-
tigo de seu estilo no Irã e serviu de 
protótipo para várias mesquitas pos-
teriores construídas na Ásia Central. 
O rio Zayandeh atravessa a cidade 
e ao longo do seu percurso existem 
10 pontes, algumas para o trânsito e 
outras, mais antigas, apenas para as 
pessoas. Visitaremos a Ponte Sio Se 
(dos 33 arcos) e a Ponte Khaju, consi-
derada uma das mais belas do mundo. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 10 – ISFAHÃ
Café da manhã. Hoje visitaremos a 
grande Praça Naqshe Jahan, também 
conhecida como Praça Real (Meidan 
Eman) e a Praça Imam Khomeini, loca-
lizada no centro da cidade de Isfahã, 
é um dos locais mais importantes do 
país e foi declarada Patrimônio da Hu-
manidade pela Unesco em 1979. É a 
maior praça do Irã e uma das maio-
res do mundo. Destaca–se também a 

Mesquita Imam, uma obra excepcional 
na história da arquitetura mundial, só 
comparável ao Taj Mahal ou à Basílica 
de São Pedro no Vaticano. A Mesqui-
ta Shah está localizada no lado sul da 
praça. Visitaremos também a Mesqui-
ta Lotfollah e o Palácio Ali Qapu, rico 
em pinturas murais de Reza Abbassi, 
pintor da corte do Shah Abbas I. Tarde 
livre no Grande Bazar para fazer com-
pras e aproveitar o excelente ambiente 
da cidade. Hospedagem.

DIA 11 – ISFAHÃ – 
CAXÃ – QOM – TEERÃ
Café da manhã. Saída para Caxã. Aqui 
visitaremos o Jardim Bagh–e–Fin, de-
clarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, cujo projeto pertence 
ao reinado de Abbas I. Finalmente, vi-
sitaremos a madraça Agha Bozorg. A 
mesquita foi construída no final do 
século XVIII pelo mestre mi’mar Ustad 
Haj Sa’ban–ali. A mesquita e a escola 
teológica (madraça) estão localizadas 
no centro da cidade. No caminho, fa-
remos uma parada em Qom, centro de 
peregrinação onde se destaca o Mau-
soléu de Fátima. Fátima Masumeh é 
homenageada como uma santa, e seu 
santuário em Qom é considerado um 
dos mais importantes santuários xiitas 
do Irã. Todos os anos, milhares de mu-
çulmanos xiitas viajam para Qom para 
homenagear Fatima Masumeh e pedir 
suas bênçãos. Chegada ao aeropor-
to Imam Khomeini. Hospedagem na 
zona do Aeroporto.

DIA 12 – TEERÃ – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

• Traslados indicados.
• Transporte em ônibus e guia 

acompanhante em espanhol 
durante toda a viagem.

• Ingressos para os lugares 
mencionados.

• 11 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã.

• Trâmite para obtenção do visto 
de entrada no Irã (número de 
ref.)

• Voo Teerã/ Quermã
• Seguro de viagem.

• Custo do Visto de entrada.
• Supl. Jantar de gala de 

natal e reveillon. Consulte o 
suplemento.

• Qualquer almoço (suplemento 
aparte).

• Extras e despesas pessoais.
• Gorjetas para o motorista e guia. 
• Tudo o que não estiver 

mencionado na seção 
“o preço inclui”.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI
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DIA 01 – TEERÃ
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 02 – TEERÃ - SHIRAZ
Café da manhã. Hoje temos uma visita 
à cidade do Teerã, que começou sendo uma 
pequena cidade-jardim privilegiada pela 
sua localização estratégica entre os oásis 
do centro do país e a bacia do Fars. A par-
tir do século XIX, os Shah transformaram o 
bairro de Arg construindo grandes palácios, 
imponentes mesquitas, sólidas paredes com 
belas decorações de porcelana, até torná-la 
a capital do país. Hoje é o centro político 
e financeiro do Irã e a arquitetura contem-
porânea tem grande relevância. Em segui-
da, continuamos até o Palácio Golestan, 
complexo palaciano da cidade, usado como 
residência real pela dinastia Qajar (1785-
1925). Em 2013, a Unesco elegeu o palácio 
como Patrimônio da Humanidade. Depois 
de desfrutar do Jardim, visitaremos a 
sala principal. À tarde, visitaremos o Mu-
seu das Jóias da Coroa (aberto de sábado 
a terça-feira das 14:00hs às 16:00hs). Uma 
impressionante coleção de jóias e objetos 
decorados com rubis, esmeraldas, brilhan-
tes, para deixar você maravilhado. A seguir, 
tempo livre para caminhar na Ponte da Na-
tureza: Tabiaat. No final da tarde, traslado 
para o aeroporto e voo (incluído) para 
Shiraz. (É possível que o voo seja no dia 3 do 
itinerário, sendo assim, a hospedagem seria 
no Teerã esta noite). Chegada e traslado 
ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – SHIRAZ
Café da manhã. Visita de Shiraz, uma 
cidade com mais de 4.000 anos de histó-
ria. Começaremos com a Mesquita Nasi-
rolmolk, que apresenta uma extensa área 
de vidro colorido na fachada, juntamente 
com outros elementos tradicionais, como 
o desenho Panj Kāse (“cinco côncavos”). É 
popularmente conhecida como Mesqui-
ta Rosa, por ser esta a cor dos azulejos 
de seu interior, impressionante por seus 
múltiplos vitrais. À tarde, visita de um 
dos mais belos jardins da região, o jardim 
Eram, versão persa da palavra árabe Iram, 
que significa “céu” no Alcorão. Continua-
mos até o Mausoléu do Poeta Hafez, que 
são duas estruturas memoriais erguidas 
no extremo norte de Shiraz em memória 
do famoso poeta persa Hafez de Shiraz. 
Continuaremos com a visita ao mauso-
léu Shah Cheragh, monumento funerário 
e mesquita. Hospedagem.

DIA 04 – SHIRAZ – PERSÉPOLIS – 
NECRÓPOLIS – ISFAHÃ
Café da manhã. Saída para o local de 
Persépolis, a 90 km de Shiraz e Patrimônio 
da Humanidade. Contém os vestígios da 
capital do Império Persa Aquemênida até 
sua conquista por Alexandre Magno, no 
séc. IV aC. Continuaremos para Naghshe 
Rostam, a necrópole dos reis. À tarde, con-
tinuaremos a rota para Isfahã. Chegada e 
hospedagem.

DIA 05 – ISFAHÃ
Café da manhã. Hoje temos uma visita 
a Isfahã, com a Catedral Vank. Esta ca-
tedral foi uma das primeiras igrejas a ser 
estabelecida no distrito de Jolfa da cidade 
em 1606 por centenas de milhares de de-
portados armênios, que foram reassenta-
dos pelo Shah Abbas I durante a Guerra 
Otomana de 1603-1618. Continuaremos 
a Mesquita de Yame, localizada na centro 
histórico de Isfahã. A “Mesquita da Sexta-
-Feira” ilustra de forma notável a evolução 
da arquitetura das mesquitas desde 841 
dC. e ao longo de doze séculos. É o edifício 
mais antigo de seu estilo no Irã e serviu 
de protótipo para várias mesquitas pos-
teriores construídas na Ásia Central. O rio 
Zayandeh atravessa a cidade e ao longo do 
seu percurso existem 10 pontes, algumas 
para o trânsito e outras, mais antigas, ape-
nas para as pessoas. Visitaremos a Ponte 
Sio Se (dos 33 arcos) e a Ponte Khaju, con-
siderada uma das mais belas do mundo. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 06 – ISFAHÃ
Café da manhã. Hoje visitaremos a gran-
de Praça Naqshe Jahan, também conhecida 
como Praça Real (Meidan Eman) e a Praça 
Imam Khomeini, localizada no centro da 

cidade de Isfahã, é um dos locais mais im-
portantes do país e foi declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela Unesco em 1979. 
É a maior praça do Irã e uma das maiores 
do mundo. Destaca-se também a Mesquita 
Imam, uma obra excepcional na história da 
arquitetura mundial, só comparável ao Taj 
Mahal ou à Basílica de São Pedro no Vatica-
no. A Mesquita Shah está localizada no lado 
sul da praça. Visitaremos também a Mes-
quita Lotfollah e o Palácio Ali Qapu, rico em 
pinturas murais de Reza Abbassi, pintor da 
corte do Shah Abbas I. Tarde livre no Grande 
Bazar para fazer compras e aproveitar o ex-
celente ambiente da cidade. Hospedagem.

DIA 07 - ISFAHÃ – CAXÃ – 
QOM – TEERÃ
Café da manhã. Saída para Caxã. Aqui vi-
sitaremos o Jardim Bagh-e-Fin, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 
cujo projeto pertence ao reinado de Abbas 
I. Finalmente, visitaremos a madraça Agha 
Bozorg. A mesquita foi construída no final 
do século XVIII pelo mestre mi’mar Ustad 
Haj Sa’ban-ali. A mesquita e a escola teo-
lógica (madraça) estão localizadas no cen-
tro da cidade. No caminho, faremos uma 
parada em Qom, centro de peregrinação 
onde se destaca o Mausoléu de Fátima. Fá-
tima Masumeh é homenageada como uma 
santa, e seu santuário em Qom é conside-
rado um dos mais importantes santuários 
xiitas do Irã. Todos os anos, milhares de 
muçulmanos xiitas viajam para Qom para 
homenagear Fatima Masumeh e pedir suas 
bênçãos. Chegada ao aeroporto Imam Kho-
meini. Hospedagem na zona do Aeroporto.

DIA 08 - TEERÃ – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

IRÃ, SABOR DE AÇAFRÃO 

Cidade Hotéis 4* Hotéis 5*

Teerã Enghelab / Asareh / Kosar Espinas / Azadi

Isfahã Ali Qapu / Sonati Kosar

Shiraz Beinilharamein / Darbari Homa / Gran / Zandiye / 
Chamran

Teerã Remis (Aeroporto) Rexan (Aeroporto)

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

 Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. 4* Cat. 5*

Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl

05/Abr-23/Mai + 15/Ago-17/Out  1.375 215 1.650 215
Resto de Datas 1.225 215 1.495 215
Supl. Meia Pensão (7 almoços) 140 140
Supl. Pensão Completa 275 275

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

DATAS DE INÍCIO

2023  
Fev 06
Mar 07
Abr 05 18
Mai 02 23
Jun 11 27
Jul 11
Ago 02 15 29
Set 05
Out 03 17
Nov 07

• Traslados indicados.
• Transporte em ônibus ônibus 

e guia acompanhante em 
espanhol durante toda a 
viagem.

• Ingressos para os lugares 
mencionados.

• 7 noites em regime de 
hospedagem e café da manhã.

• Trâmite para obtenção do visto 
de entrada no Irã (número de 
ref.).

• Voo Teerã/Shiraz.
• Seguro de viagem.

• Custo do Visto de entrada.
• Supl. Jantar de gala de 

natal e reveillon. Consulte o 
suplemento.

• Qualquer almoço (suplemento 
aparte).

• Extras e despesas pessoais.
• Gorjetas para o motorista e guia. 
• Tudo o que não estiver 

mencionado na seção “o 
preço inclui”.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

R E F.: C 4090

8 dias
A PARTIR DE

1.225€

NOVEDADE
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DIA 01 – TASHKENT
Chegada ao aeroporto de Tashkent e 
traslado ao hotel. (Early check in in-
cluído). Café da manhã no hotel. Vi-
sitaremos a parte antiga da cidade, 
Khasti Imom, incluindo Madrasa Barak 
Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, lo-
calizada na mesma praça e é importante 
por abrigar o “Usman Qur’an”, original 
do século VII. Também iremos ao mer-
cado oriental de Chorsu, ao Museu de 
Artes Aplicadas, ao metrô... Almoço em 
restaurante local. Tour panorâmico em 
Tashkent: Praça da Independência e da 
Eternidade, esta praça é composta pelo 
Monumento da Independência e do Hu-
manitarismo inaugurado em 1991, Pra-
ça da Ópera e Ballet, Praça Amir Temur. 
Traslado ao hotel e hospedagem.

DIA 02 – TASHKENT – 
URGUENCHE–QUIVA 
Café da manhã no hotel. Traslado 
ao aeroporto para embarque em voo 
(incluído) com destino a Urguenche. 
Chegada em Urguenche e traslado a 
Quiva (30km). Hospedagem. City tour 

UZBEQUISTÃO
O PAÍS DAS CÚPULAS AZUIS

no Complexo Arquitetônico Ichan–Kala 
(séculos XII–XIX): Kalta Minor, Castelo 
Kunya Ark, Madrasa Mohammed Rahim 
Khan, Minarete e Madrasa Islam Khod-
ja, Complexo Arquitetônico Tash Hovli 
(harém do século XIX), Mausoléu de 
Pahlavan Mahmud (séculos XIV –XVIII), 
Mesquita de Juma (século X), Madrasa 
Allikulikhan. Almoço em restaurante 
local (com 1 copo de cerveja ou vinho). 
Visita de Ak Sheikh Bobo para ver a vista 
panorâmica de Ichan Kala.  

DIA 03 – QUIVA – BUCARA   
Café da manhã no hotel. Traslado para 
a estação de trem para pegar o trem (in-
cluído) para Bucara. Lunch box para o 
caminho. Chegada em Bucara e trasla-
do ao hotel. Tempo livre. Jantar em um 
restaurante local. Hospedagem.
NOTA IMPORTANTE: A Uzbekistan 
Railways pode modificar o dia de ope-
ração do trem. Nesse caso faremos o 
trajeto pela estrada (550 km, 8–9 horas)

DIA 04 – BUCARA   
Café da manhã no hotel. Começa o 

tour de Bucara: visita ao Mausoléu de 
Samani, a fonte sagrada Chashmai Ayub, 
a Mesquita Bolo Hauz, a Cidadela Arca. 
Almoço em um restaurante local. Con-
tinuação da visita: Minarete Kalyan e 
Mesquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, 
Cúpula Toki Zargaron, Madrasas Ulu-
ghbek e Abdullazizkan, Cúpula Toki Tel-
pak Furushon, Mesquita Magoki Attory, 
Cúpula Toki Sarafon, Complexo Arqui-
tetônico Lyabi Hauz, conjunto de duas 
Madrasas e um Khanaka.  Hospedagem.

DIA 05 – BUCARA – SAMARCANDA 
Café da manhã no hotel. Saída para 
Samarcanda (290 km, 5 horas). Chegada 
e hospedagem. Almoço em um res-
taurante local. Excursão da cidade de 
Samarcanda: Praça Registan: Madrasa 
Ulughbek (século XV), Madrasa Shir–Dor 
(século XVII), Madrasa Tilla–Kori (século 
XVII), Mausoléu Guri Emir (Tumba de Ta-
merlão, séculos XIV–XV), Mesquita Bibi–
Khonum e Bazar Siab. 

DIA 06 – SAMARCANDA – 
TASHKENT
Café da manhã no hotel. Terminaremos 
as visitas com o Complexo Arquitetônico 
Shakhi–Zinda (séculos IX–XV), Museu da 
Cidade Antiga de Afrosiyab, Observatório 
Ulughbek (século XV). Almoço em um res-
taurante local. Traslado à estação de trem 
para pegar o trem (incluído) AFROSIAB ou 
SHARQ (dependendo dos horários e dispo-
nibilidade do trem). Chegada em Tashkent 
e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 07 – TASHKENT – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario previsto, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.

Cidade Categoria Primeira

Tashkent Wyndham 4* 

Quiva Malika 3* 

Bucara Asia Bukhara 4*

Samarcanda Asia Samarkand 4*

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

Em duplo 1.645
Supl. Single 275

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

• 6 noites de hospedagem + 1 
day use no primeiro dia (com 
Early Check In).

• Refeições conforme indicado 
no roteiro: 7 cafés da manhã 
e 6 almoços, incluindo chá e 
água no almoço.

• Transporte em veículo com 
ar-condicionado.

• Ingressos para museus, 
monumentos e locais 
históricos.

• Guia em espanhol para todas 
as excursões.

• Voo doméstico Tashkent-
Urguenche (em classe 
turística).

• Bilhetes de trem indicados no 
itinerário.

• Mapa e Souvenir do país.
• Taxas turísticas em hotéis.
• Seguro de viagem.

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira  
De 04/Abr a 14/Nov/2023

O PREÇO INCLUI

• Visto de entrada obrigatório 
para o Uzbequistão.

• Passagens aéreas 
internacionais.

• Gorjetas aos motoristas e 
guias.

• Bebidas durante as refeições.
• Maleteiro.
• Bilhetes para câmeras de 

foto/vídeo nos monumentos 
(pagamento direto).

• Despesas pessoais ou qualquer 
outro serviço que não esteja 
indicado como incluído no 
nosso roteiro.

O PREÇO NÃO INCLUI 

NOTA IMPORTANTE

• Ao chegar no Uzbequistão, deverá declarar 
todo o dinheiro que está carregando. Se, 
ao sair do país, o funcionário da alfândega 
descobrir moeda não declarada na 
entrada, todo o dinheiro não detalhado na 
declaração será confiscado.

• A alimentação durante o percurso será em 
restaurantes locais.

• O itinerário está sujeito a alterações, 
dependendo das alterações que as 
companhias aéreas possam fazer em seus 
horários e dias de operação dos voos.

• A empresa não se responsabiliza pelas 
condições meteorológicas durante o 
percurso.

• Os hotéis no Uzbequistão são muito 
simples, com prédios baixos e sem elevador.

• A qualidade dos hotéis da Ásia Central 
não corresponde à qualidade dos hotéis 
europeus.

• Antes de fazer a reserva, por favor consulte 
a disponibilidade dos assentos no avião 
interno.

• O preço dos voos internos pode aumentar 
sem aviso prévio e o preço final será 
informado na confirmação da reserva.

R E F.: C 3308

7 dias
A PARTIR DE

1.645$

INCLUÍDO
1 VOO
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DIA 01 – TEL AVIV
Assistência na chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 02 – TEL AVIV
Café da manhã. Saída para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. Visita panorâmica pelos 
principais pontos de interesse da cida-
de: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, 
Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, 
Mercado Carmel, etc. Continuaremos 
até o Museu da Diáspora para sua visita. 
Hospedagem.

DIA 03 – TEL AVIV – CESARÉIA – 
HAIFA – GALILÉIA
Café da manhã. Saída para Cesaréia 
para visitar o teatro romano, a cidade 

TERRA SANTA E JORDÂNIA
dos cruzados e o aqueduto. Continuação 
a Haifa. Vista panorâmica do Santuário 
Bahai e dos Jardins Persas. Continuare-
mos até o topo do Monte Carmelo para 
visitar o Mosteiro Carmelita. Seguimos 
para São João de Acre, para apreciar as 
fortificações medievais. Mais tarde ire-
mos para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judeu. Visita da sinagoga Jo-
sef Caro. Por fim, chegada às montanhas 
da Galiléia até o Kibutz. Hospedagem.

DIA 04 – GALILÉIA – CAFARNAUM 
– TIBERÍADES – NAZARÉ – JERICÓ – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Breve visita às diferen-
tes instalações do Kibutz, para conhecer 
este estilo de vida. Saída para o Monte 
das Bem–aventuranças, lugar do Ser-

mão da Montanha e depois para Tabgha, 
lugar do Milagre da Multiplicação dos 
pães e peixes. Seguimos para Cafarnaum 
para visitar a antiga Sinagoga e a Casa 
de São Pedro. Via Tiberíades em direção 
a Yardenit, lugar no rio Jordão, local 
tradicional do Batismo de Jesus. Visita 
de Nazaré, para conhecer a Basílica da 
Anunciação, a Carpintaria de São José 
e a Fonte da Virgem. Continuação pelo 
Vale do Jordão até Jericó. Parada para 
contemplar uma vista panorâmica da 
cidade e do Monte da Tentação. Chega-
da a Jerusalém. Hospedagem. 

DIA 05 – JERUSALÉM – MONTE 
DAS OLIVEIRAS – BELÉM – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para visitar o 

• Traslados de chegada e saída.
• 10 noites de hospedagem e 

café da manhã nos hotéis 
indicados ou similares.

• Visitas conforme indicado no 
roteiro.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Segunda-feira e quinta-feira (**)
De 20/Fev/2023 a 15/Fev/2024
(**) Consultar itinerário sinóptico 
com saída na quinta-feira.

DATAS DE INÍCIO

Conforme indicamos nas datas 
de início, existe a possibilidade de 
fazer este programa começando 
na quinta-feira com o seguinte 
roteiro sinóptico:

Quinta -JRS – Trf Apt/Htl
Sexta -JRS-M.SIÃO-BEL-JRS.Visitas
Sáb. -JRS-CID.VEL-CID NOVA-JRS.  
       Visitas
Dom -JRS. Dia Livre.
Seg. -JRS-JER-TIB-CAF-GAL. Visitas.
Ter. - GAL-HAI-CES-TLV. Visitas.
Quarta -TLV. Visitas.
Quinta -TLV-AMÃ. Visitas.
Sexta -AMÃ-Visita-M. NEBO-PETRA.
Sáb. -PETRA-Visita-AMÃ.
Dom -AMÃ – Trf Htl/Apt.

O preço é o mesmo indicado 
na tabela de preços, mas os 
suplementos são adaptados às 
datas de quinta-feira.

(**) ITINERÁRIO SINÓPTICO   
(SAÍDA QUINTA-FEIRA)

Cat. Bronze
(Turista)

Cat. Prata
(Primeira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo 2.235 2.480 2.950
Em duplo 2.340 2.610 3.255
Supl. Single 1.015 1.365 1.955
Supl. Meia pensão (9 jantares) 220 250 470
Supl. 14-28/Dez 45 60 390
Supl. 13/Abr-25/Mai + 31/Jul-28/Ago + 11-21/Set 
+ 09/Out-13/Nov

85 105 125

Supl. 03-10/Abr + 25/Set-05/Out 365 375 560
Supl. Traslado Ponte Allenby-Apto. Ben Gurion(NETO) 240

Importante: Nas saídas de 18 e 21/Set, a visita opcional de Massada e Mar Morto não poderá ser feita por coincidir com o Dia do Perdão.                       
Consulte o roteiro nestas 2 saídas pois pode haver alterações devido ao Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. : S 5054 

11 dias
A PARTIR DE

2.235$

Segunda-feira

Saídas 
garantidas com guia 
falando português:

24/Abr + 08, 22 e 29/Mai 
+ 05/Jun + 04/Set 

+ 09 e 23/Out + 06/Nov
(Em opcional Massada y Mar Morto, 

+Serviços em Jordania, guia em espanhol)
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Monte das Oliveiras, de onde teremos 
uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para ver a Basílica da Agonia. Visita 
ao Museu de Israel, onde está localiza-
do o Santuário do Livro e a Maquete 
de Jerusalém na época de Jesus. Mais 
tarde, visita ao Museu do Holocausto. 
À tarde, saída para Belém para visitar a 
Basílica da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. 
Hospedagem.

DIA 06 – JERUSALÉM – CIDADE 
VELHA – CIDADE NOVA – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei Da-
vid, o Cenáculo e a Abadia da Dormi-
ção. Continuação para a Cidade Velha. 
Percurso pelas 14 estações da Via Do-
lorosa, Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação, Calvário e Santo Sepulcro. 
Continuaremos em direção ao Museu da 
Cidadela. Visita panorâmica da cida-
de nova de Jerusalém: o Knesset (Par-

lamento), a Residência Presidencial, o 
Teatro Municipal. Continuação até Ein 
Karem, para visitar o local de nascimen-
to de São João Batista. Visita ao Muro 
das Lamentações. Hospedagem.

DIA 07 – JERUSALÉM
Café da manhã. Excursão opcional a 
Massada e ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 08 – JERUSALÉM – AMÃ
Café da manhã. Saída para a ponte 
Sheikh Hussein, fronteira Israel/Jordânia, 
após as formalidades da imigração, con-
tinuaremos para realizar uma visita a 
Jerash. Visitaremos o Arco do Triunfo, a 
praça oval, o cardo, a colunata, o templo 
de Afrodite e o teatro romano, com uma 
acústica maravilhosa. No final da visita, 
retorno a Amã. Hospedagem.

DIA 09 – AMÃ – 
MONTE NEBO – PETRA
Café da manhã. Saída para uma vi-
sita panorâmica da cidade de Amã e 
continuação até Madaba para visitar a 

Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde está 
localizado o primeiro mapa–mosaico 
da Palestina. Continuação até o Monte 
Nebo para admirar a vista panorâmica 
da montanha do Vale do Jordão e do 
Mar Morto. À tarde, continuação a Petra. 
Hospedagem.

DIA 10 – PETRA – AMÃ
Café da manhã. Dia dedicado à visita 
da Cidade Rosa, capital dos Nabateus. 
Durante a visita, conheceremos os mais 
importantes e representativos monu-
mentos esculpidos na rocha pelos Na-
bateus. No final da visita, já de tarde, 
retorno a Amã. Hospedagem.

DIA 11 – AMÃ – AEROPORTO DE 
AMÃ OU PONTE ALLENBY
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Amã ou a Ponte Allenby. Fim dos 
nossos serviços.

• O preço inclui transfers de 
chegada e saída nos dias da 
semana especificados no 
itinerário. Qualquer outro dia 
diferente de chegada ou saída 
terá de ser cobrado como um 
transfer adicional.

• O motorista em espanhol não 
está garantido durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia do 
seu passaporte para confirmar 
a reserva.

• É possível que os hotéis 
obriguem o jantar de reveillon 
no dia 31/Dez. Informaremos 
em caso de reserva.

• O itinerário pode variar se 
coincidir com algum feriado 
importante.

• Cada passageiro tem que 
confirmar com a sua embaixada 
os vistos necessários para 
aceder a estes 2 países. A Viajes 
Surland não é responsável 
se os passageiros não 
trouxerem sua documentação 
regulamentada ou em ordem. 
Alguns passageiros (consultar 
nacionalidades) podem obter 
o visto de entrada a Jordânia 
na chegada ao país (até o 
momento, de maneira gratuita 
se passarem mais de 48 horas 
no país). Exige-se passaporte 
com validade mínima de 6 
meses depois de entrar na 
Jordânia.

• Ao chegar na fronteira Israel-
Jordânia, os passageiros 
devem pagar diretamente o 
imposto de fronteira (aprox. 
35 USD por pax, pagamento 
direto).

NOTAS IMPORTANTES

TAXAS DE FRONTEIRA 
DA JORDÂNIA

VISTOS:

Cidade
Categoria Bronze

(Turista)
Cat. Prata
(Primeira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Tel Aviv Sea Net 3* Metropolitan 4* 
Grand Beach 4* Dan Panorama 4*L

Galiléia Kibutz Hagosrim 4*
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Kibutz Hagosrim 4* 
Kibutz Lavi 4*

Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* 
Grand Court 4* Dan Panorama 4*L

Amã Mena Tyche 4* Landmark 4* Kempinski 5*Std

Petra La Maison 3* Sella 4* Nabatean Castle 5*Std

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES

Os hotéis indicados a vermelho são os previstos para partidas com guia em português.
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DIA 01 – TEL AVIV
Assistência na chegada ao aeroporto 
de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv. 
Hospedagem.

DIA 02 – TEL AVIV
Café da manhã. Saída para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. Visita panorâmica pelos 
principais pontos de interesse da cida-
de: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, 
Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, 
Mercado Carmel, etc. Continuaremos 
até o Museu da Diáspora para sua visita. 
Tarde livre. Hospedagem.

DIA 03 – TEL AVIV – CESARÉIA – 
HAIFA – GALILÉIA
Café da manhã. Saída para Cesaréia 
para visitar o teatro romano, a cidade 
dos cruzados e o aqueduto. Continuação 
a Haifa. Vista panorâmica do Santuário 
Bahai e dos Jardins Persas. Continuare-
mos até o topo do Monte Carmelo para 
visitar o Mosteiro Carmelita. Seguimos 
para São João de Acre, para apreciar as 
fortificações medievais. Mais tarde ire-
mos para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judeu. Visita da sinagoga Jo-

BERÇOS DA CIVILIZAÇÃO
sef Caro. Por fim, chegada às montanhas 
da Galiléia até o Kibutz. Hospedagem.

DIA 04 – GALILÉIA – CAFARNAUM 
– TIBERÍADES – NAZARÉ – JERICÓ 
– JERUSALÉM
Café da manhã. Breve visita às diferen-
tes instalações do Kibutz, para conhecer 
este estilo de vida. Saída para o Monte 
das Bem–aventuranças,lugar do Sermão 
da Montanha e depois para Tabgha, 
lugar do Milagre da Multiplicação dos 
pães e peixes. Seguimos para Cafarnaum 
para visitar a antiga Sinagoga e a Casa 
de São Pedro. Via Tiberíades em direção 
a Yardenit, lugar no rio Jordão, local 
tradicional do Batismo de Jesus. Visita 
de Nazaré, para conhecer a Basílica da 
Anunciação, a Carpintaria de São José 
e a Fonte da Virgem. Continuação pelo 
Vale do Jordão até Jericó. Vista panorâ-
mica da cidade e do Monte da Tentação. 
Chegada a Jerusalém. Hospedagem. 

DIA 05 – JERUSALÉM – MONTE 
DAS OLIVEIRAS – BELÉM – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos 

uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para ver a Basílica da Agonia. Visita 
ao Museu de Israel, onde está localiza-
do o Santuário do Livro e a Maquete 
de Jerusalém na época de Jesus. Mais 
tarde, visita ao Museu do Holocausto. 
À tarde, saída para Belém para visitar a 
Basílica da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. 
Hospedagem.

DIA 06 – JERUSALÉM – CIDADE VELHA 
– CIDADE NOVA – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei Da-
vid, o Cenáculo e a Abadia da Dormi-
ção. Continuação para a Cidade Velha. 
Percurso pelas 14 estações da Via Do-
lorosa, Igreja da Flagelação, Capela da 
Condenação, Calvário e Santo Sepulcro. 
Continuaremos em direção ao Museu da 
Cidadela. Visita panorâmica da cidade 
nova de Jerusalém: o Knesset (Parla-
mento), a Residência Presidencial, o Te-
atro Municipal. Continuação até Ein Ka-
rem, para visitar o local de nascimento 
de São João Batista. Visita ao Muro das 
Lamentações. Hospedagem.

O PREÇO INCLUI

• Traslados de chegada e saída.
• 14 noites de hospedagem e 

café da manhã nos hotéis 
indicados ou similares.

• Visitas conforme indicado no 
roteiro.

• Tkt de avião Amã-Cairo. 
• Seguro de viagem.

Segunda-feira  
De 20/Fev/2023 a 12/Fev/2024

DATAS DE INÍCIO

Cat. Bronze
(Turista)

Cat. Prata
(Primerira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo 3.270 3.630 4.165

Em duplo 3.365 3.760 4.480

Supl. Single 1.240 1.650 2.220

Supl. Meia pensão (13 jantares) 320 410 705

Supl. 11-25/Dez 100 160 580

Supl. 17/Abr + 11/Set + 09/Out-13/Nov 100 115 125

Supl. 03-10/Abr + 25/Set-02/Out 365 390 605

Importante: Na saída do dia 18/Set, a visita opcional de Massada e Mar Morto não poderá ser feita por coincidir com o Dia do Perdão.                       
Consulte o roteiro nesta saída pois pode haver alterações devido ao Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. : S 5049 

15 dias
A PARTIR DE

3.270$
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DIA 07 – JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilida-
de de realizar uma excursão opcional a 
Massada e ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 08 – JERUSALÉM – AMÃ
Café da manhã. Saída para a ponte 
Sheikh Hussein, fronteira Israel/Jordâ-
nia, após as formalidades da imigração, 
continuaremos para realizar uma visita 
a Jerash, uma das cidades da Decapó-
lis ao norte de Amã, aproximadamente 
a 45 quilômetros e a uma hora de dis-
tância pela estrada. Durante a exursão, 
visitaremos o Arco do Triunfo, a praça 
oval, o cardo, a colunata, o templo de 
Afrodite e o teatro romano, com uma 
acústica maravilhosa. No final da visita, 
retorno a Amã. Hospedagem. 

DIA 09 – AMÃ – 
MONTE NEBO – PETRA
Café da manhã. Saída para uma visita 
panorâmica da cidade de Amã e conti-
nuação até Madaba para visitar a Igreja 
Ortodoxa de São Jorge, onde está loca-
lizado o primeiro mapa–mosaico da Pa-
lestina. Continuação até o Monte Nebo 
para admirar a vista panorâmica da 
montanha do Vale do Jordão e do Mar 
Morto. Este lugar é importante porque 
foi o último lugar visitado por Moisés 

e onde o profeta enxergou a terra pro-
metida, a qual nunca chegaría.  À tarde, 
continuação a Petra. Hospedagem.

DIA 10 – PETRA – AMÃ
Café da manhã. Dia dedicado à visita 
da Cidade Rosa, capital dos Nabateus. 
Durante a visita, conheceremos os mais 
importantes e representativos monu-
mentos esculpidos na rocha pelos Naba-
teus. Começamos pelo Tesouro, um mo-
numento famoso e internacionalmente 
conhecido levado ao cinema num dos 
filmes de Indiana Jones, os Túmulos Co-
loridos, os Túmulos Reais, o Mosteiro... 
Petra é um daqueles lugares no mundo 
onde temos que ir pelo menos uma vez 
na vida. No final da visita, já de tarde, 
traslado a Amã. Hospedagem.

DIA 11 – AMÃ – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Amã para embarcar em um voo com 
destino ao Cairo (incluído). Chegada ao 
aeroporto do Cairo, assistência e trasla-
do ao hotel. Hospedagem.

DIA 12 – CAIRO
Café da manhã. Saída para Memphis 
e Sakkara onde poderá ver a estátua de 
Ramsés II, deitado, feita de pedra calcá-
ria e a Esfinge de Alabastro e a necró-

pole de Sakkara, onde poderá admirar o 
complexo funerário Djoser que contem 
a primeira construção de pedra do mun-
do, que é a pirâmide escalonada. À tarde, 
visita a cidadela e a Mesquita de Ala-
bastro. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 13 – CAIRO
Café da manhã. Saída a Gizé, para visi-
tar a Esfinge e as pirâmides de Quéops, 
Kefren e Miquerinos. A seguir, visita ao 
Museu Egipcio, onde está localizado o 
tesouro do Tutankamon. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 14 – CAIRO
Café da manhã. Dia Livre. Possibilidade 
de realizar uma excursão opcional a Ale-
xandria. Hospedagem.

DIA 15 – CAIRO – CIDADE 
DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• O preço inclui transfers de 
chegada e saída nos dias da 
semana especificados no 
itinerário. Qualquer outro dia 
diferente de chegada ou saída 
terá de ser cobrado como um 
transfer adicional.

• O motorista em espanhol não 
está garantido durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia do 
seu passaporte para confirmar 
a reserva.

• É possível que os hotéis 
obriguem o jantar de reveillon 
no dia 31/Dez. Informaremos 
em caso de reserva.

• O itinerário pode variar se 
coincidir com algum feriado 
importante.

 

• Cada passageiro tem que 
confirmar com a sua embaixada 
os vistos necessários para 
aceder a estes 2 países. A Viajes 
Surland não é responsável 
se os passageiros não 
trouxerem sua documentação 
regulamentada ou em ordem. 
Alguns passageiros (consultar 
nacionalidades) podem obter 
o visto de entrada a Jordânia 
na chegada ao país (até o 
momento, de maneira gratuita 
se passarem mais de 48 horas 
no país). Exige-se passaporte 
com validade mínima de 6 
meses depois de entrar na 
Jordânia.

• Ao chegar na fronteira Israel-
Jordânia, os passageiros 
devem pagar diretamente o 
imposto de fronteira (aprox. 
35 USD por pax, pagamento 
direto).

NOTAS IMPORTANTES

VISTOS:

TAXAS DE FRONTEIRA 
DA JORDÂNIA

Cidade
Cat. Bronze

(Turista)
Cat. Prata
(Primerira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Tel Aviv Sea Net 3* Metropolitan 4* Dan Panorama 4*L
Galiléia Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4*
Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* Dan Panorama 4*L
Amã Mena Tyche 4* Landmark 4* Kempinski 5*Std
Petra La Maison 3* Sella 4* Nabatean Castle 5*Std
Cairo Barceló Pyramids 4* Ramses Hilton 5*Std Semiramis 5*

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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DIA 01 – JERUSALÉM
Assistência na chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 02 – JERUSALÉM – BELÉM – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos 
uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para ver a Basílica da Agonia. Visita ao 
Museu de Israel, onde está localizado o 
Santuário do Livro e a Maquete de Je-
rusalém na época de Jesus. Mais tarde, 
visita ao Museu do Holocausto. À tarde, 
saída para Belém para visitar a Basílica 
da Natividade, a Gruta de São Jerônimo 
e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a 
Jerusalém. Hospedagem.

DIA 03 – JERUSALÉM – CIDADE 
VELHA – CIDADE NOVA – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei Da-
vid, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para a Cidade Velha. Per-
curso pelas 14 estações da Via Dolorosa, 

3 PAÍSES ISRAEL, JORDÂNIA E EGITO
Igreja da Flagelação, Capela da Conde-
nação, Calvário e Santo Sepulcro. Con-
tinuaremos pelo Bairro Judeu e o Cardo 
Romano em direção ao Museu da Cida-
dela de Davi para sua visita. Seguiremos 
para a Cidade Nova para uma visita pa-
norâmica dos principais pontos de in-
teresse: o Knesset (Parlamento), a Resi-
dência Presidencial, o Teatro Municipal. 
Continuação até Ein Karem, para visitar 
o local de nascimento de São João Ba-
tista. Visita ao Muro das Lamentações. 
Hospedagem.

DIA 04 – JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilida-
de de realizar uma excursão opcional a 
Massada e ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 05 – JERUSALÉM – JERICÓ – 
NAZARÉ – GALILÉIA
Café da manhã. Saída pelo Deserto da 
Judéia ao redor de Jericó, para realizar 
uma visita panorâmica da cidade e do 
Monte da Tentação. Continuação pelo 
Vale do Jordão até Nazaré, para visitar 
a Basílica da Anunciação, a Carpintaria 
de São José e a Fonte da Virgem. Visi-

ta a Yardenit, um lugar no rio Jordão, 
local tradicional do batismo de Jesus. 
Via Tiberíades em direção a Cafarnaum 
para visitar a antiga sinagoga e a Casa 
de São Pedro. Continuação a Tabgha, 
lugar famoso onde aconteceu o milagre 
dos pães e peixes. A seguir, continuação 
ao Monte das Bem–aventuranças, lugar 
do Sermão da Montanha. Finalmente, 
iremos a Galiléia em direção ao Kibutz. 
Hospedagem.

DIA 06 – GALILÉIA – 
HAIFA – TEL AVIV
Café da manhã. Visita às diferentes 
instalações do Kibutz. Seguiremos para 
Safed, cidade da Cabala e do misticis-
mo judaico. Visita da sinagoga Josef 
Caro. Passaremos por São João de Acre 
para apreciar as fortificações medie-
vais. Continuação a Haifa para visitar 
o Santuário Bahai e os Jardins Persas. 
Vista panorâmica do alto do Monte 
Carmelo e visita ao Mosteiro Carmelita. 
Saída para Cesaréia para visitar o Tea-
tro Romano, a Cidade dos Cruzados e 
o Aqueduto. Finalizaremos em Tel Aviv. 
Hospedagem.

GIZÉ

• Traslados de chegada e saída.
- 13 noites de hospedagem e 

café da manhã nos hotéis 
indicados ou similares.

- Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias/ 4 
noites em pensão completa

- Tkt de avião Amã/Cairo + 
Cairo/Luxor + Aswan/Cairo

- Visitas conforme indicado no 
roteiro.

- Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Quinta-feira 
De 23/Fev/2023 a 15/Fev/2024

DATAS DE INÍCIO

Cat. Bronze
(Turista)

Cat. Prata
(Primerira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo 4.305 4.630 5.165

Em duplo 4.400 4.770 5.480

Supl. Single 1.365 1.800 2.385

Supl. Meia pensão (12 jantares) 300 375 640

Supl. 23/Mar + 13-20/Abr + 14-21/Set + 12/
Out-09/Nov

100 115 125

Supl. 30/Mar-06/Abr + 28/Set-05/Out 470 510 730

Supl. 14-28/Dez 265 365 795

Importante: Na saída do dia 21/Set, a visita opcional de Massada e Mar Morto não poderá ser feita por coincidir com o Dia do Perdão.                       
Consulte o roteiro nesta saída pois pode haver alterações devido ao Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. : S 5076 

18 dias
A PARTIR DE

4.305$
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DIA 07 – TEL AVIV
Café da manhã. Saída para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. Visita panorâmica pelos 
principais pontos de interesse da cida-
de: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, 
Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, 
Mercado Carmel, etc. Continuaremos 
até o famoso Museu da Diáspora para 
sua visita. Retorno ao hotel. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 08 – TEL AVIV – AMÃ
Café da manhã. Saída para a ponte 
Sheikh Hussein, fronteira Israel/Jordânia, 
após as formalidades da imigração, con-
tinuaremos para realizar uma visita a 
Jerash. Visitaremos o Arco do Triunfo, a 
praça oval, o cardo, a colunata, o templo 
de Afrodite e o teatro romano, com uma 
acústica maravilhosa. No final da visita, 
saída a Amã. Hospedagem. 

DIA 09 – AMÃ – 
MONTE NEBO – PETRA
Café da manhã. Saída para uma vi-
sita panorâmica da cidade de Amã e 
continuação até Madaba para visitar a 
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde está 
localizado o primeiro mapa–mosaico da 
Terra Santa. Continuação até o Monte 

Nebo para admirar a vista panorâmica 
da montanha do Vale do Jordão e do 
Mar Morto. À tarde, continuação a Petra. 
Hospedagem.

DIA 10 – PETRA – AMÃ
Café da manhã. Dia dedicado à visita 
da Cidade Rosa, capital dos Nabateus. 
Durante a visita, conheceremos os mais 
importantes e representativos monu-
mentos esculpidos na rocha pelos Naba-
teus. Começamos pelo Tesouro, um mo-
numento famoso e internacionalmente 
conhecido levado ao cinema num dos 
filmes de Indiana Jones, os Túmulos Co-
loridos, os Túmulos Reais, o Mosteiro... 
Petra é um daqueles lugares no mundo 
onde temos que ir pelo menos uma vez 
na vida. À tarde, continuação a Amã. 
Hospedagem

DIA 11 – AMÃ – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Amã para embarcar em um voo com 
destino ao Cairo (incluído). Chegada ao 
aeroporto do Cairo, assistência e trasla-
do ao hotel. Hospedagem.

DIA 12 – CAIRO – LUXOR 
De madrugada, traslado ao aeroporto 
e voo para Luxor (incluído). Recepção, 
traslado e embarque no navio para 
realizar o cruzeiro no Nilo. Almoço 
a bordo. À tarde, visita ao Templo de 
Luxor, dedicado a Amon–Ra, Mut e 
Khonsu e ao Templo de Karnak. Jantar 
e hospedagem.

DIA 13 – LUXOR – ESNA 
Pensão completa a bordo. De manhã, 
depois do café da manhã iremos até as 
margens oeste do Nilo, para visitar a Ne-
crópole de Tebas, incluindo o famoso Vale 
dos Reis, onde foram enterrados os faraós 
da XVII a XX dinastía, suas esposas e os 
príncipaes de sangue real, em túmulos 
cavados nas rochas das montanhas. Visi-
ta também a Deir Al Bahari e aos Colos-
sos de Memnon. Retorno em ônibus até o 
barco, continuando até ESNA.

DIA 14 – ESNA – EDFU – 
KOM OMBO   
Pensão completa a bordo. De manhã, 

viagem a Edfu. Visita ao templo do Deus 
Hórus, perfeitamente conservado. À tar-
de, navegação para Kom Ombo.

DIA 15 – KOM OMBO – ASWAN  
Pensão completa a bordo. Depois do 
café da manhã, visita ao templo de 
KOM OMBO, dedicado ao deus crocodilo 
Sobek e a deusa Horaris. Continuação a 
Aswan. À tarde, passeio pelo Nilo a bor-
do de uma típica embarcação felucca, 
passando pelo Mausoléu de Agha Khan 
(sem parar).

DIA 16 – ASWAN – CAIRO  
Café da manhã e desembarque. Visi-
ta à Pedreira de Granito Vermelho e ao 
obelisco inacabado. À tarde, voo com 
destino ao Cairo (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 17 – CAIRO
Café da manhã. Saída a Gizé, para vi-
sitar a Esfinge, as pirâmides de Quéops, 
Kefren e Miquerinos. Continuaremos 
até a famosa praça Tahir, para visitar 
o Museu Egipcio, onde está localizado 
o tesouro do Tutankamon. Iremos até 
a cidadela para visitar a Mesquita de 
Alabastro e o mercado Khan el Khaili. 
Hospedagem.

DIA 18 – CAIRO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• O preço inclui transfers de 
chegada e saída nos dias da 
semana especificados no 
itinerário. Qualquer outro dia 
diferente de chegada ou saída 
terá de ser cobrado como um 
transfer adicional.

• O motorista em espanhol não 
está garantido durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia do 
seu passaporte para confirmar a 
reserva.

• É possível que os hotéis 
obriguem o jantar de reveillon 
no dia 31/Dez. Informaremos em 
caso de reserva.

• O itinerário pode variar se 
coincidir com algum feriado 
importante.

• Cada passageiro tem que 
confirmar com a sua embaixada 
os vistos necessários para 
aceder a estes 2 países. A Viajes 
Surland não é responsável 
se os passageiros não 
trouxerem sua documentação 
regulamentada ou em ordem. 
Alguns passageiros (consultar 
nacionalidades) podem obter 
o visto de entrada a Jordânia 
na chegada ao país (até o 
momento, de maneira gratuita 
se passarem mais de 48 horas no 
país). Exige-se passaporte com 
validade mínima de 6 meses 
depois de entrar na Jordânia.

• Ao chegar na fronteira Israel-
Jordânia, os passageiros devem 
pagar diretamente o imposto de 
fronteira (aprox. 35 USD por pax, 
pagamento direto).

NOTAS IMPORTANTES

VISTOS:

TAXAS DE FRONTEIRA 
DA JORDÂNIA

Cidade
Cat. Bronze

(Turista)
Cat. Prata
(Primerira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* Dan Panorama 4*L
Galiléia Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4*
Tel Aviv Sea Net 3* Metropolitan 4* Dan Panorama 4*L
Amã Mena Tyche 4* Landmark 4* Kempinski 5*Std
Petra La Maison 3* Sella 4* Nabatean Castle 5*Std
Cairo Barceló Pyramids 4* Ramses Hilton 5*Std Semiramis 5*
Cruzeiro MS Blue Shadow 4* MS Blue Shadow 4* MS Blue Shadow 4*

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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DIA 01 – TEL AVIV
Assistência na chegada ao aeroporto 
de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv. 
Hospedagem.

DIA 02 – TEL AVIV
Café da manhã. Saída para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. Visita panorâmica pelos 
principais pontos de interesse da cida-
de: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, 
Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, 
Mercado Carmel, etc. Continuaremos 
até o Museu da Diáspora para sua visita. 
Hospedagem.

DIA 03 – TEL AVIV – CESARÉIA – 
HAIFA – GALILÉIA
Café da manhã. Saída para Cesaréia 
para visitar o teatro romano, a cidade 
dos cruzados e o aqueduto. Continuação 
a Haifa. Vista panorâmica do Santuário 
Bahai e dos Jardins Persas. Continuare-
mos até o topo do Monte Carmelo para 
visitar o Mosteiro Carmelita. Seguimos 
para São João de Acre, para apreciar as 
fortificações medievais. Mais tarde ire-

ISRAEL, JORDÂNIA, EGITO 
COM CRUZEIRO DE 5 DIAS

mos para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judeu. Visita da sinagoga Jo-
sef Caro. Por fim, chegada às montanhas 
da Galiléia até o Kibutz. Hospedagem.

DIA 04 – GALILÉIA – CAFARNAUM 
– TIBERÍADES – NAZARÉ – JERICÓ 
– JERUSALÉM
Café da manhã. Breve visita às dife-
rentes instalações do Kibutz, para co-
nhecer este estilo de vida. Saída para 
o Monte das Bem–aventuranças, lugar 
do Sermão da Montanha e depois para 
Tabgha, lugar do Milagre da Multi-
plicação dos pães e peixes. Seguimos 
para Cafarnaum para visitar a antiga 
Sinagoga e a Casa de São Pedro. Via 
Tiberíades em direção a Yardenit, lugar 
no rio Jordão, local tradicional do Ba-
tismo de Jesus. Visita de Nazaré, para 
conhecer a Basílica da Anunciação, a 
Carpintaria de São José e a Fonte da 
Virgem. Continuação pelo Vale do Jor-
dão até Jericó. Vista panorâmica da 
cidade e do Monte da Tentação. Con-
tinuação pelo Deserto de Judéia até 
Jerusalém. Hospedagem. 

DIA 05 – JERUSALÉM – MONTE 
DAS OLIVEIRAS – BELÉM – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos 
uma vista panorâmica da cidade. Con-
tinuação para o Jardim de Getsemani 
para ver a Basílica da Agonia. Visita 
ao Museu de Israel, onde está localiza-
do o Santuário do Livro e a Maquete 
de Jerusalém na época de Jesus. Mais 
tarde, visita ao Museu do Holocausto. 
À tarde, saída para Belém para visitar a 
Basílica da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. 
Hospedagem.

DIA 06 – JERUSALÉM – CIDADE 
VELHA – CIDADE NOVA – 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte 
Sião para visitar o Túmulo do Rei Da-
vid, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para a Cidade Velha. Per-
curso pelas 14 estações da Via Dolorosa, 
Igreja da Flagelação, Capela da Conde-
nação, Calvário e Santo Sepulcro. Con-

• Traslados de chegada e saída.
• 15 noites de hospedagem e 

café da manhã nos hotéis 
indicados ou similares.

• 4 noites em um cruzeiro pelo 
Nilo com Pensão Completa.

• Tkt de avião Amã-Cairo no dia 
11 do roteiro.

• Tkt de avião Cairo-Luxor no 
dia 15 do roteiro.

• Tkt de avião Aswan-Cairo no 
dia 19 do roteiro.

• Visitas conforme indicado no 
roteiro.

• Seguro de viagem. 

O PREÇO INCLUI

Segunda-feira 
De 20/Fev/2023 a 12/Fev/2024

DATAS DE INÍCIO

Categoría Bronze
(Turista)

Categoría Prata
(Primerira)

Categoría Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo 4.505 4.880 5.445
Em duplo 4.605 5.010 5.755
Supl. Single 1.355 1.775 2.245
Supl. Meia pensão (14 jantares) 350 455 760
Supl. 27/Mar + 17/Abr + 11/Set + 09/Out-13/Nov 100 115 125
Supl. 03-10/Abr + 25/Set-02/Out 595 615 810
Supl. 11-25/Dez 420 455 885

Importante: Na saída do dia 18/Set, a visita opcional de Massada e Mar Morto não poderá ser feita por coincidir com o Dia do Perdão.                       
Consulte o roteiro nesta saída pois pode haver alterações devido ao Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. : S 5061 

20 dias
A PARTIR DE

4.505$
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tinuaremos pelo Bairro Judeu e o Cardo 
Romano em direção ao Museu da Cida-
dela. Visita panorâmica da cidade nova 
de Jerusalém: o Knesset (Parlamento), a 
Residência Presidencial, o Teatro Muni-
cipal. Continuação até Ein Karem, para 
visitar o local de nascimento de São 
João Batista. Visita ao Muro das Lamen-
tações. Hospedagem.

DIA 07 – JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilida-
de de realizar uma excursão opcional a 
Massada e ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 08 – JERUSALÉM – AMÃ
Café da manhã. Saída para a ponte 
Sheikh Hussein, fronteira Israel/Jordâ-
nia, após as formalidades da imigração, 
continuaremos para realizar uma visita 
a Jerash. Durante a exursão, visitaremos 
o Arco do Triunfo, a praça oval, o cardo, 
a colunata, o templo de Afrodite e o te-
atro romano, com uma acústica maravi-
lhosa. No final da visita, retorno a Amã. 
Hospedagem.

DIA 09 – AMÃ – MONTE NEBO – 
PETRA
Café da manhã. Saída para uma vi-

sita panorâmica da cidade de Amã e 
continuação até Madaba para visitar a 
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde está 
localizado o primeiro mapa–mosaico 
da Palestina. Continuação até o Monte 
Nebo para admirar a vista panorâmica 
da montanha do Vale do Jordão e do 
Mar Morto. À tarde, continuação a Petra. 
Hospedagem.

DIA 10 – PETRA – AMÃ
Café da manhã. Dia dedicado à visita 
da Cidade Rosa, capital dos Nabateus. 
Durante a visita, conheceremos os mais 
importantes e representativos monu-
mentos esculpidos na rocha pelos Na-
bateus. Começamos pelo Tesouro, um 
monumento famoso e internacional-
mente conhecido levado ao cinema num 
dos filmes de Indiana Jones, os Túmulos 
Coloridos, os Túmulos Reais, o Mosteiro. 
No final da visita, já de tarde, traslado a 
Amã. Hospedagem.

DIA 11 – AMÃ – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Amã para embarcar em um voo com 
destino ao Cairo (incluído). Chegada ao 
aeroporto do Cairo, assistência e trasla-
do ao hotel. Hospedagem.

DIA 12 – CAIRO
Café da manhã. Saída para Memphis 
e Sakkara onde poderá ver a estátua 
de Ramsés II, deitado, feita de pedra 
calcária e a Esfinge de Alabastro e a 
necrópole de Sakkara, onde poderá 
admirar o complexo funerário Djoser 
que contem a primeira construção de 
pedra do mundo, que é a pirâmide es-
calonada. À tarde, visita a cidadela e 
a Mesquita de Alabastro. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 13 – CAIRO
Café da manhã. Saída a Gizé, para visi-
tar a Esfinge e as pirâmides de Quéops, 
Kefren e Miquerinos. A seguir, visita ao 
Museu Egipcio, onde está localizado o 
tesouro do Tutankamon. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 14 – CAIRO 
Café da manhã. Dia Livre. Hospedagem.

DIA 15 – CAIRO – LUXOR 
De madrugada, traslado ao aeroporto e 
voo para Luxor (incluído). Recepção, tras-
lado e embarque no navio para realizar o 
cruzeiro no Nilo. Almoço a bordo. À tar-
de, visita ao Templo de Luxor, dedicado a 
Amon–Ra, Mut e Khonsu e ao Templo de 
Karnak. Jantar e hospedagem.

DIA 16 – LUXOR – ESNA 
Pensão completa a bordo. De manhã, 
depois do café da manhã iremos até as 
margens oeste do Nilo, para visitar a Ne-
crópole de Tebas, incluindo o famoso Vale 
dos Reis, onde foram enterrados os faraós 
da XVII a XX dinastía, suas esposas e os 
príncipaes de sangue real, em túmulos 
cavados nas rochas das montanhas. Visi-
ta também a Deir Al Bahari e aos Colos-
sos de Memnon. Retorno em ônibus até o 
barco, continuando até ESNA.

DIA 17 – EDFU – ESNA – KOM 
OMBO
Pensão completa a bordo. De manhã, 
viagem a Edfu. Visita ao templo dedicado 
ao Deus Hórus, perfeitamente conserva-
do. À tarde, navegação para Kom Ombo.

DIA 18 – KOM OMBO – ASWAN
Pensão completa a bordo. Depois do 
café da manhã, visita ao templo de KOM 
OMBO, dedicado ao deus crocodilo Sobek 
e a deusa Horaris. Continuação a Aswan. 
À tarde, passeio pelo Nilo a bordo de 
uma típica embarcação felucca, passando 
pelo Mausoléu de Agha Khan (sem parar).

DIA 19 – ASWAN – CAIRO 
Café da manhã e desembarque. Visi-
ta à Pedreira de Granito Vermelho e ao 
obelisco inacabado. À tarde, voo com 
destino ao Cairo (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 20 – CAIRO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

• O preço inclui transfers de 
chegada e saída nos dias da 
semana especificados no 
itinerário. Qualquer outro dia 
diferente de chegada ou saída 
terá de ser cobrado como um 
transfer adicional.

• O motorista em espanhol não 
está garantido durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia do 
seu passaporte para confirmar 
a reserva.

• É possível que os hotéis 
obriguem o jantar de reveillon 
no dia 31/Dez. Informaremos 
em caso de reserva.

• O itinerário pode variar se 
coincidir com algum feriado 
importante.

 

• Cada passageiro tem 
que confirmar com a 
sua embaixada os vistos 
necessários para aceder 
a estes países. A Viajes 
Surland não é responsável  
se os passageiros não 
trouxerem sua documentação 
regulamentada ou em ordem. 
Alguns passageiros (consultar 
nacionalidades) podem 
obter o visto de entrada a 
Jordânia na chegada ao país 
(até o momento, de maneira 
gratuita se passarem mais 
de 48 horas no país). Exige-
se passaporte com validade 
mínima de 6 meses depois de 
entrar na Jordânia.

• Ao chegar na fronteira Israel-
Jordânia, os passageiros 
devem pagar diretamente o 
imposto de fronteira (aprox. 
35 USD por pax, pagamento 
direto). 

NOTAS IMPORTANTES

VISTOS:

TAXAS DE FRONTEIRA 
DA JORDÂNIA

Cidade
Cat. Bronze

(Turista)
Cat. Prata
(Primerira)

Cat. Ouro
(Semi-Luxo)

Tel Aviv Sea Net 3* Metropolitan 4* Dan Panorama 4*L
Galiléia Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4*
Jerusalém Prima Park 4*Std Leonardo 4* Dan Panorama 4*L
Amã Mena Tyche 4* Landmark 4* Kempinski 5*Std
Petra La Maison 3* Sella 4* Nabatean Castle 5*Std
Cairo Barceló Pyramids 4* Ramses Hilton 5*Std Semiramis 5*
Cruzeiro MS Blue Shadow 4* MS Blue Shadow 4* MS Blue Shadow 4*

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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ISRAEL, JORDÂNIA 
E TURQUIA 
DIA 01 – TEL AVIV
Assistência na chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 02 – TEL AVIV
Café da manhã. Saída para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de São Pedro. Visita panorâmica pelos 
principais pontos de interesse da cida-
de: Rua Dizengoff, Palácio da Cultura, 
Museu de Tel Aviv, Praça Yitzhak Rabin, 
Mercado Carmel, etc. Continuaremos 
até o Museu da Diáspora para sua visita. 
Hospedagem.

DIA 03 – TEL AVIV – CESARÉIA – 
HAIFA – GALILÉIA
Café da manhã. Saída para Cesaréia 
para visitar o teatro romano, a cidade 
dos cruzados e o aqueduto. Continuação 
a Haifa. Vista panorâmica do Santuário 
Bahai e dos Jardins Persas. Continuare-
mos até o topo do Monte Carmelo para 
visitar o Mosteiro Carmelita. Seguimos 
para São João de Acre, para apreciar as 
fortificações medievais. Mais tarde ire-
mos para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judeu. Visita da sinagoga Jo-

sef Caro. Por fim, chegada às montanhas 
da Galiléia até o Kibutz. Hospedagem.

DIA 04 – GALILÉIA – CAFARNAUM 
– TIBERÍADES – NAZARÉ – JERICÓ 
– JERUSALÉM
Café da manhã. Breve visita às diferen-
tes instalações do Kibutz, para conhecer 
este estilo de vida. Saída para o Monte 
das Bem–aventuranças, lugar do Ser-
mão da Montanha e depois para Tabgha, 
lugar do Milagre da Multiplicação dos 
pães e peixes. Seguimos para Cafarnaum 
para visitar a antiga Sinagoga e a Casa 
de São Pedro. Via Tiberíades em direção 
a Yardenit, lugar no rio Jordão, local 
tradicional do Batismo de Jesus. Visita 
de Nazaré, para conhecer a Basílica da 
Anunciação, a Carpintaria de São José 
e a Fonte da Virgem. Continuação pelo 
Vale do Jordão até Jericó. Vista panorâ-
mica da cidade e do Monte da Tentação. 
Chegada a Jerusalém. Hospedagem. 

DIA 05 – JERUSALÉM – MONTE DAS 
OLIVEIRAS – BELÉM – JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para visitar o 
Monte das Oliveiras, de onde teremos 

uma vista panorâmica da cidade. Conti-
nuação para o Jardim de Getsemani para 
ver a Basílica da Agonia. Visita ao Museu 
de Israel, onde está localizado o Santu-
ário do Livro e a Maquete de Jerusalém 
na época de Jesus. Mais tarde, visita ao 
Museu do Holocausto. À tarde, saída para 
Belém para visitar a Basílica da Nativida-
de, a Gruta de São Jerônimo e a Igreja de 
Santa Catarina. Hospedagem.

DIA 06 – JERUSALÉM – CIDADE 
VELHA – CIDADE NOVA – 
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a Cidade 
Velha, para ir ao Monte Sião e visitar 
o Túmulo do Rei David, o Cenáculo e 
a Abadia da Dormição. Percurso pelas 
14 estações da Via Dolorosa, Igreja da 
Flagelação, Capela da Condenação, Cal-
vário e Santo Sepulcro. Continuaremos 
pelo Bairro Judeu e o Cardo Romano 
em direção ao Museu da Cidadela. Vi-
sita panorâmica da cidade nova de 
Jerusalém: o Knesset (Parlamento), a 
Residência Presidencial, o Teatro Muni-
cipal. Continuação até Ein Karem, para 
conhecer o local de nascimento de São 

• Traslados de chegada e saída.
• 7 noites de hospedagem e 

café da manhã em Israel.
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã na Jordânia.
• 5 noites de hospedagem e 

café da manhã na Turquia.
• Visitas conforme indicado no 

roteiro com guia em espanhol.
• 2 Almoços e 2 jantares, 

indicados no roteiro. 
• Tkt de avião Istambul/

Capadócia/ Istambul. 
(Permitido máximo 15kg por 
bagagem despachada).

• Taxas de estadia nos hotéis da 
Turquia.

• Seguro de viagem. 

O PREÇO INCLUI

Segunda-feira
De 20/Fev/2023 a 12/Fev/2024

DATAS DE INÍCIO

• Bebidas durante as refeições 
e jantares indicados no 
roteiro.

• Em Israel e na Jordânia as 
gorjetas ao guia e motorista 
são voluntárias.

• Taxa de serviço na Turquia: 
USD 40 por pessoa a ser pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

  Saídas garantidas mínimo 2 pax
Cat. Prata Cat. Ouro

En triple En doble Sup. Sgl En triple En doble Sup. Sgl
20/Fev-27/Mar + 05/Jun-24/Jul + 04/Set + 23/Out-13/Nov 3.465 3.620 1.800 4.300 4.645 2.575
03-10/Abr + 25/Set-02/Out 3.815 3.970 1.800 4.830 5.165 2.610
20/Nov-04/Dic + 01/Jan-12/Fev 3.355 3.510 1.800 4.165 4.515 2.575
18-25/Dez 3.605 3.760 1.850 4.825 5.165 2.690
Resto de Datas (Exceto 29/Mai, data fechada) 3.545 3.705 1.850 4.420 4.760 2.690
Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul (Min. 2 pax) 35
Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request
Notas: -Devido à celebração da final da Champions League em Istambul, a saída do dia 29/Mai não irá operar.
            -Na saída do dia 18/Set, a visita opcional de Massada e Mar Morto não poderá ser feita por coincidir com o Dia do Perdão. Consulte o roteiro nesta saída 
             pois pode haver alterações devido ao Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F. : S 5075

16 dias
A PARTIR DE

3.355$

NOVO
ITINERÁRIO
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João Batista. Visita ao Muro das Lamen-
tações. Hospedagem.

DIA 07 – JERUSALÉM
Café da manhã. Excursão opcional a 
Massada e ao Mar Morto. Hospedagem.

DIA 08 – JERUSALÉM – AMÃ
Café da manhã. Saída para a ponte 
Sheikh Hussein, fronteira Israel/Jordânia, 
após as formalidades da imigração, conti-
nuaremos para realizar uma visita a Jerash. 
Durante a exursão, visitaremos o Arco do 
Triunfo, a praça oval, o cardo, a colunata, o 
templo de Afrodite e o teatro romano, com 
uma acústica maravilhosa. No final da visi-
ta, retorno a Amã. Hospedagem.

DIA 09 – AMÃ – 
MONTE NEBO – PETRA
Café da manhã. Saída para uma vi-
sita panorâmica da cidade de Amã e 
continuação até Madaba para visitar a 
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde está 
localizado o primeiro mapa–mosaico 
da Palestina. Continuação até o Monte 
Nebo para admirar a vista panorâmica 
da montanha do Vale do Jordão e do 
Mar Morto. À tarde, continuação a Petra. 
Hospedagem.

DIA 10 – PETRA – AMÃ
Café da manhã. Dia dedicado à visi-
ta da Cidade Rosa, capital dos Naba-
teus. Durante a visita, conheceremos 
os mais importantes e representativos 

monumentos esculpidos na rocha pelos 
Nabateus. No final da visita, já de tarde, 
traslado a Amã. Hospedagem.

DIA 11 – AMÃ – ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Amã para embarcar em um voo com 
destino a Istambul (não incluído). Che-
gada e traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de Is-
tambul (IST) o encontro com o assistente 
será na saída da porta nº 13, no exterior 
do terminal. Se o aeroporto for o de Sa-
biha (SAW) encontrará o assistente no 
exterior do terminal, na coluna nº 13.

DIA 12 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar uma 
visita de dia inteiro com almoço in-
cluindo: o antigo Hipódromo, o Obelis-
co de Teodósio, a Coluna Serpentina e a 
Fonte do Imperador Guilherme. Continu-
amos até a Mesquita Azul com seus 6 mi-
naretes, Palácio Topkapi e Santa Sofia. Em 
seguida, traslado para visitar o Grande 
Bazar. Bazar coberto construído em 1660 
que pode ser considerado uma pequena 
cidade coberta por centenas de cúpulas, 
quatro mil lojas em seu interior com ruas 
estreitas, praças e 18 portas de acesso. 
Fim da visita no grande bazar. Retorno ao 
hotel por conta própria. Hospedagem.

DIA 13 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para 
visita ao Bazar Egípcio e, a seguir, pas-

seio de barco pelo Bósforo, estreito que 
separa a Europa da Ásia, onde podemos 
apreciar a grande beleza das florestas de 
Istambul, seus palácios e os yalı, palácios 
de madeira construídos em ambas mar-
gens. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 14 – ISTAMBUL – 
CAPADÓCIA (EM AVIÃO)
Café da manhã. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto de Istambul para 
embarque em um voo (incluído) com 
destino à Capadócia. Chegada e trasla-
do ao hotel. Jantar e hospedagem.
Nota: Somente podemos garantir o jan-
tar buffet no hotel se o avião chegar na 
Capadócia antes das 19:30hs. Caso che-
gue mais tarde, o hotel deixará um jantar 
frio na habitação. 

DIA 15 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje visitaremos esta 
fascinante região e sua paisagem original, 
formada pela lava expelida pelos vulcões 
Erciyes e Haçane há 3 milhões de anos. Vi-
sita ao museu ao ar livre do vale de Göre-
me, um incrível complexo monástico bi-
zantino formado por igrejas escavadas na 
rocha com belos afrescos. Visita aos vales 
de Avcilar e Güvercinlik, que possuem uma 
paisagem espetacular das chamadas Cha-
minés das Fadas. Almoço durante a visita 
em restaurante local. Continuaremos com 
a visita do Vale de Pasabagi ou Çavuşin. 
Durante a excursão teremos a oportu-
nidade de visitar alguns ateliês típicos 
de tapetes, ônix e turquesa, onde poderá 
encontrar boa qualidade e preço. Ao final, 
retorno ao hotel. Jantar e hospedagem. 

DIA 16 – CAPADÓCIA – ISTAMBUL 
(EM AVIÃO) – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo de conexão 
(incluído) para Istambul. Fim dos nossos 
serviços.
Nota: É muito importante que nos infor-
me o seu voo de saída de Istambul para 
reservar o voo Capadócia–Istambul e po-
der fazer a conexão.

• O preço inclui transfers de 
chegada e saída nos dias da 
semana especificados no 
itinerário. Qualquer outro dia 
diferente de chegada ou saída 
terá de ser cobrado como um 
transfer adicional.

• O motorista em espanhol não 
está garantido durante os 
traslados.

• Por favor, enviar uma cópia do 
seu passaporte para confirmar 
a reserva.

• É possível que os hotéis 
obriguem o jantar de reveillon 
no dia 31/Dez. Informaremos 
em caso de reserva.

• O itinerário pode variar se 
coincidir com algum feriado 
importante.

• As visitas em Istambul 
começam no hotel Ramada Old 
City. Para o restante dos hotéis, 
um ônibus ou carro passará 
por cada hotel para buscar os 
clientes para levá-los ao hotel 
Ramada e começar a excursão 
todos juntos a partir daí.

• É muito importante informar 
o seu voo de Istambul para 
reservar o voo Capadócia- 
Istambul e poder realizar a 
conexão.

• O Grande Bazar está fechado 
no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/
Jul + 29/Out o Grande Bazar e 
o Mercado de Especiarias em 
Istambul estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam ser 
modificados.

• Importante: Estas informações 
podem sofrer variações ao 
longo da temporada.

• Cada passageiro tem que 
confirmar com a sua embaixada 
os vistos necessários para 
aceder a estes países. A Viajes 
Surland não é responsável  
se os passageiros não 
trouxerem sua documentação 
regulamentada ou em ordem. 
Alguns passageiros (consultar 
nacionalidades) podem obter 
o visto de entrada a Jordânia 
na chegada ao país (até o 
momento, de maneira gratuita 
se passarem mais de 48 horas no 
país). Exige-se passaporte com 
validade mínima de 6 meses 
depois de entrar na Jordânia.

• Ao chegar na fronteira Israel-
Jordânia, os passageiros devem 
pagar diretamente o imposto 
de fronteira (aprox. 35 USD por 
pax, pagamento direto).

NOTAS IMPORTANTES

VISTOS:

TAXAS DE FRONTEIRA 
DA JORDÂNIA

Cidade Cat. Prata Cat. Ouro

Tel Aviv Metropolitan 4* Dan Panorama 4*L

Galiléia Kibutz Hagosrim 4* Kibutz Hagosrim 4*

Jerusalém Leonardo 4* Dan Panorama 4*L

Amã Landmark 4* Kempinski 5*Std

Petra Sella 4* Nabatean Castle 5*Std

Istambul Ramada Old City 4*
Elite World / Point Taksim / 

Barceló Taksim 5*

Capadócia
Dinler Urgup / 

Mostafa Capadocia 4*
Yunak Evleri/ Dree Suite / 

MCD Cave 4*sup

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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JORDÂNIA E DUBAI
DIA 01 – AMÃ
Chegada ao aeroporto de Amã e tras-
lado ao hotel. Jantar* e hospedagem.
(*O jantar será servido desde que a che-
gada ao hotel seja antes das 21hs. Caso 
chegar depois, não pode ser solicitado ou 
reclamado.)

DIA 02 – AMÃ – GÉRASA – AMÃ
Café da manhã. Em seguida, faremos 
uma visita panorâmica por Amã. Mais 
tarde, visitaremos Jerash ou "Gérasa", 
cidade greco–romana que fez par-
te da Decápolis e é conhecida como 
a "Pompeia do Oriente" devido à sua 
importância e ao seu magnífico esta-
do de conservação. Poderemos admi-
rar entre outros: a Porta de Adriano, 
o Hipódromo, o Teatro, a Ágora ou 
fórum com sua colunata completa, o 
Cardo Máximo, o Templo de Zeus e o 

de Ártemis. Retorno a Amã. Jantar e 
hospedagem.

DIA 03 – AMÃ – MADABA – 
MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Café da manhã. Saída para Madaba. 
Chegada e visita à igreja de São Jorge, 
com o seu famoso mosaico que re-
presenta todos os territórios bíblicos. 
Continuação ao Monte Nebo, de onde 
Moisés vislumbrou a terra prometida. 
Visita da coleção de mosaicos e depois 
visita ao Castelo de Shobak, datando 
do mesmo período turbulento de Ka-
rak. Situa–se na encosta de uma mon-
tanha, numa vasta área de árvores de 
fruto. O exterior do Castelo de Shobak 
é impressionante, com um portão im-
ponente e uma parede tripla ao seu 
redor. Continuação a Petra. Chegada, 
jantar e hospedagem.

DIA 04 – PETRA 
Café da manhã. Dia inteiramente 
dedicado à visita de Petra, conhecida 
como a "cidade rosa", onde há mais 
de 2.000 anos os nabateus localiza-
ram a capital de seu império por 500 
anos, esculpindo admiráveis templos 
e túmulos nas montanhas rosadas e 
usando avançados sistemas agrícolas 
e de condução de água. O passeio co-
meça no Túmulo dos Obeliscos, con-
tinuando pelo Siq, um desfiladeiro de 
mais de 1 km de extensão, após o qual 
se descobre o Tesouro, um colossal 
túmulo decorado com colunas e es-
culturas de incomparável requinte e 
beleza. Continuação em direção à rua 
das fachadas e ao teatro para abordar 
os 850 degraus que nos levarão ao 
imponente Mosteiro "El Deir". Jantar 
e hospedagem.

• Traslados em transporte com 
ar-condicionado.

• 2 noites em Amã em regime 
de meia pensão.

• 2 noites em Petra em regime 
de meia pensão.

• 1 noite no Mar Morto em 
regime de meia pensão.

• 4 noites em Dubai em regime 
de hospedagem e café da 
manhã.

• As visitas indicadas no roteiro 
com guia em espanhol.

• Safári no deserto com jantar 
SEM assistência em espanhol.

• Almoço na visita de Abu 
Dhabi.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Visto da Jordânia e de Dubai.
• Bebidas durante as refeições 

incluidas no itinerário.
• Despesas pessoais extras.
• Gorjetas durante toda a 

viagem.
• Taxa de acomodação em 

Dubai. Pagamento direto pelo 
cliente ao hotel. Preço Neto 
aproximado por pessoa e noite:

   •5* - 6 USD 
   •4* - 4 USD
   •3* - 3 USD 

O PREÇO NÃO INCLUI

Quarta-feira e Sábados
De 29/Mar/2023 a 30/Mar/2024

DATAS DE INÍCIO

Saídas garantidas mínimo 2 pax. (Consultar suplemento 1 pax viajando sozinho)  
Opção “A” Cat. 3* Opção “B” Cat. 4* Opção “C” Cat. 5*

03/Abr-10/Set (Exceto Temporada Extra)

Em duplo/triplo 1.355 1.490 1.840
Supl. Single 650 795 1.200

11/Set-30/Mar (Exceto Temporada Extra e Datas fechadas)
Em duplo/triplo 1.505 1.620 2.020
Supl. Single 650 795 1.200

Temporada Extra
Em duplo/triplo 1.745 1.935 2.370
Supl. Single 890 1.110 1.550
Trâmite de visto Dubái  (Neto) 100

Datas de Temporada Extra: 29/Mar-11/Abr + 20/Abr-01/Mai + 26/Jun-03/Jul + 29/Jan-03/Fev + 19-25/Fev + 19-30/Mar
Datas fechadas (Preços On Request):   24/Dez/23-03/Jan/24

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F. : C 3294 

10 dias
A PARTIR DE

1.355$
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DIA 05 – PETRA – PEQUENA 
PETRA – WADI RUM – MAR MORTO
Café da manhã. Visita da Pequena 
Petra, que foi habitada pelos nabateus 
e tem muitos túmulos, reservatórios de 
água e canais, com um pequeno cam-
inho que leva a uma parte da área in-
terna, Siq Al Bared, a escala desta área 
e o fato de ser a continuação de Petra, 
deu–lhe o nome de Pequena Petra. Saída 
para Wadi Rum. Excursão no deserto de 
Wadi Rum e passeio em veículos 4x4 
(2 horas). Entraremos nas areias rosa-
das deste deserto, que tem um encanto 
especial proporcionado pelos maciços 
graníticos que a natureza modelou com 
formas caprichosas. Saída para o Mar 
Morto. Jantar e hospedagem.
 
DIA 06 – MAR MORTO – AMÃ – 
DUBAI  
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Amã para embarcar em um vôo 
para Dubai (não incluído). Chegada ao 
aeroporto de Dubai. Traslado ao hotel 
e hospedagem.

DIA 07 – DUBAI  
Café da manhã.  Por volta das 09:00hs, 

visita da cidade de aprox. 4 horas de du-
ração. Começaremos em Deira passando 
pelo Zoco das Espécias. Atravessaremos 
o Canal e visitaremos o Museu de Dubai. 
Mais tarde, nossa rota continuará pela 
estrada de Jumeirah, parando para tirar 
fotos no Burj al Arab, o único hotel 7 
estrelas do mundo. Retorno ao hotel e 
tempo livre. Hospedagem.

DIA 08 – DUBAI – 
ABU DHABI – DUBAI   
Café da manhã. Visita de Abu Dhabi. A 
excrusão começa com uma viagem de 2 
horas de Dubai, passando pelo Porto Je-
bel Ali, o maior porto artificial do mundo, 
até a capital dos Emirados Árabes Unidos. 
Admire a terceira maior mesquita do 
mundo, a MESQUITA SHEIKH ZAYED, bem 
como o túmulo do ex–presidente dos 
Emirados Árabes Unidos e pai da nação. 
Chegaremos à rua mais bonita, a COR-
NICHE, que é comparada a Manhattan 
em Nova York. Parada para tirar fotos no 
EMIRATES PALACE HOTEL. Almoço em 
um restaurante local. Passaremos pela 
ilha YAS onde se encontra o parque te-
mático da FERRARI, um dos maiores do 
mundo (entrada não incluída), e faremos 

uma parada para observar desde fora o 
circuito onde se realiza a FÓRMULA 1 – 
YAS. Retorno a Dubai. Hospedagem. 

DIA 09 – DUBAI  
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, pick 
up no hotel para fazer um safári no de-
serto com jantar incluído, em veículos 4 X 
4 (6 pessoas por carro) para apreciar o pôr 
do sol nas dunas e chegar ao acampamen-
to, onde poderá andar em camelo, fumar 
a aromática Shisha (cachimbo de água), 
tatuar–se com henna ou simplesmente ad-
mirar o luar enquanto janta em um buffet 
árabe com saladas frescas e churrasco de 
carne e frango, com sobremesa de frutas. 
Durante o jantar, desfrutaremos de um es-
petáculo folclórico de Dança do Ventre. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 10 – DUBAI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

• Para tramitar o visto de 
Dubai, é necessário receber 
uma cópia do passaporte 
mais de 2 semanas antes 
da chegada em Dubai.

• A assistência em espanhol 
durante os traslados e 
excursões no deserto e 
cruzeiros em Dhow está 
incluída sempre que 
haja disponibilidade de 
guias em espanhol. Caso 
contrário, o atendimento 
desses serviços será em 
inglês.

• Durante o mês do Ramadã 
não haverá espetáculo de 
Dança do Ventre.

• Por favor enviar a cópia 
do passaporte para 
confirmação da reserva.

• A ordem das visitas pode 
variar em função do dia de 
chegada, mas serão sempre 
visitados todos os locais 
indicados. 

NOTAS IMPORTANTES

Cidade Opção “A” – Cat. 3* Opção “B” – Cat. 4* Opção “C” – Cat. 5*

Amã Al Fanar Palace 3* Arena Space 4* Bristol 5*
Petra Amra Palace 3* P. Quattro 4* Old Village 5*
Mar Morto Ramada Resort & Spa 4* Holiday Inn 5*

Dubai

Signture / Auris 
Inn Al Muhanna / 
Gran Excelsior al 

Barsha 4*

Millenium Al Barsha 
/ Tryp Windham Al 
Barsha 4* / Hilton 

Garden Inn MOE 4*

Asiana /
Crowne Plaza SZR 5*

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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JORDÂNIA E TURQUIA 
DIA 01 – AMÃ
Chegada ao aeroporto de Amã e tras-
lado ao hotel. Jantar* e hospedagem.
(*O jantar será servido desde que a che-
gada ao hotel seja antes das 21hs. Caso 
chegar depois, não pode ser solicitado ou 
reclamado.)

DIA 02 – AMÃ – MADABA – 
MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Café da manhã. Saída para Madaba. 
Chegada e visita à igreja de São Jorge, 
com o seu famoso mosaico que repre-
senta todos os territórios bíblicos. Conti-
nuação ao Monte Nebo, de onde Moisés 
vislumbrou a terra prometida. Visita da 
coleção de mosaicos e depois visita ao 
Castelo de Shobak, denominado como 
“Mont Real”. Situa–se na encosta de 
uma montanha, numa vasta área de ár-
vores de fruto. O exterior do Castelo de 
Shobak é impressionante, com um por-
tão imponente e uma parede tripla ao 
seu redor. Continuação a Petra. Chegada 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – PETRA 
Café da manhã. Dia inteiramente dedi-
cado à visita de Petra, conhecida como 
a "cidade rosa", onde há mais de 2.000 
anos os nabateus localizaram a capital 
de seu império por 500 anos, esculpin-
do admiráveis templos e túmulos nas 
montanhas rosadas. O passeio começa 
no Túmulo dos Obeliscos, continuando 
pelo Siq, um desfiladeiro de mais de 1 
km de extensão, após o qual se descobre 
o Tesouro, um colossal túmulo decorado 
com colunas e esculturas de incompa-
rável requinte e beleza. Continuação em 
direção à rua das fachadas e ao teatro 
para abordar os 850 degraus que nos 

levarão ao imponente Mosteiro "El Deir". 
Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 04 – PETRA – PEQUENA 
PETRA – WADI RUM – AMÃ
Café da manhã. Saída a Al Beida para 
visita da Pequena Petra, que foi habitada 
pelos Nabateus. Continuação para Wadi 
Rum, também conhecido como o vale 
da lua. Excursão e passeio em veícu-
los 4x4, percurso de aproximadamente 2 
horas pelas areias rosadas deste deserto. 
Retorno a Amã. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – AMÃ – ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Amã, para embarcar em um voo 
com destino a Istambul (não incluí-
do). Chegada ao aeroporto de Istam-
bul. Assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de 
Istambul (IST) o encontro com o as-
sistente será na saída da porta nº 13, 
no exterior do terminal. Se o aeropor-
to for o de Sabiha (SAW) encontrará o 

assistente no exterior do terminal, na 
coluna nº 13.

DIA 06 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para 
visita ao Bazar Egípcio e, a seguir, 
passeio de barco pelo Bósforo, estrei-
to que separa a Europa da Ásia, onde 
podemos apreciar a grande beleza das 
florestas de Istambul, seus palácios e 
os yalı, palácios de madeira construídos 
em ambas margens. Restante da tarde 
livre e retorno ao hotel por conta pró-
pria. Hospedagem.

DIA 07 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar 
uma visita de dia inteiro com almoço 
incluindo: o antigo Hipódromo, o Obe-
lisco de Teodósio, a Coluna Serpentina e 
a Fonte do Imperador Guilherme. Conti-
nuamos até a Mesquita Azul com seus 6 
minaretes, Palácio Topkapi e Santa So-
fia. Em seguida, traslado para visitar o 
Grande Bazar. Bazar coberto construído 
em 1660 que pode ser considerado uma 

Domingos
De 02/Abr/2023 a 24/Mar/2024
(Exceto nas saídas de 28/Mai e 
04/Jun: Datas fechadas) 

Quinta-feira
De 06/Abr a 23/Nov de 2023
(Exceto na saída de 01/Jun: 
Data fechada) 

DATAS DE INÍCIO

• Bebidas durante as refeições 
incluídas no programa.

• Quota de serviços na 
Turquia: Usd 40 por pessoa 
a ser pago diretamente no 
destino pelos passageiros 
ao guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Jantares de gala, que 

poderão ser obrigatórios, nos 
dias 24 e 31 de dezembro.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados de chegada e saída 
indicados no roteiro.

• Transporte em ônibus privado 
para os passeios e visitas 
indicadas.

• 2 noites em Amã + 2 noites 
em Petra + 4 noites em 
Istambul + 2 noites na 
Capadócia + 1 noite em 
Pamukkale.

• Visitas descritas de acordo 
com o itinerário com guia em 
espanhol.

• 4 Almoços e 7 Jantares, 
indicados no roteiro.

• Bilhete de avião Istambul/
Capadócia + Esmirna/Istambul 
(15 kg de bagagem).

• Taxas de estadia nos hotéis da 
Turquia.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. Prata Cat. Ouro

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl
02/Abr-08/Jun + 03/Set-26/Out 1.705 570 2.220 895
11/Jun-31/Ago 1.685 565 2.170 845
29/Out-10/Dez 1.650 535 2.050 815
17-31/Dez On Req. On Req. On Req. On Req. 
07/Jan + 04-18/Fev 1.695 555 2.135 555
14-28/Jan 1.670 540 2.090 830
25/Fev-24/Mar 1.840 625 2.300 940
Supl. por traslados aeroporto SAW em 

Istambul (Min. 2 pax)
35

Supl. Htl Caverna na Capadócia (Yunak 

Evleri o Dree Suite ou sim.)
300 pp dbl  /  245 s.sgl

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F. : C 4074

12 dias
A PARTIR DE

1.650$
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pequena cidade coberta por centenas de 
cúpulas, quatro mil lojas em seu interior 
com ruas estreitas, praças e 18 portas 
de acesso. Fim da visita no grande ba-
zar. Retorno ao hotel por conta própria. 
Hospedagem.

DIA 08 – ISTAMBUL – CAPADÓCIA
Café da manhã.  No horário previsto, 
traslado ao aeroporto de Istambul para 
embarque em um voo (incluído) com 
destino à Capadócia. Chegada e trasla-
do ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 09 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje visitaremos esta 
fascinante região e sua paisagem ori-
ginal, formada pela lava expelida pelos 
vulcões Erciyes e Haçane há 3 milhões 
de anos. Visita ao museu ao ar livre do 
vale de Göreme, um incrível complexo 
monástico bizantino formado por igrejas 
escavadas na rocha com belos afrescos. 
Visita aos vales de Avcilar e Güvercinlik, 
que possuem uma paisagem espetacular 
das chamadas Chaminés das Fadas. Al-
moço. Continuaremos com a visita do 
Vale de Pasabagi ou Çavuşin. Durante 
a excursão, teremos a oportunidade de 
visitar alguns ateliês típicos de tapetes, 

ônix e turquesa. Ao final, retorno ao ho-
tel. Jantar e hospedagem. 

DIA 10 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Pamukkale. 
No caminho, passaremos pela planície 
de Konya e também visitaremos um 
cervansaray, um tipo antigo de cons-
trução que surgiu ao longo das estradas 
principais onde as caravanas costuma-
vam fazer longas viagens de muitos dias. 
Almoço. Continuação até Pamukkale, 
lugar onde a alta concentração calcária 
de suas águas criou uma das formações 
mais espetaculares do mundo. Jantar e 
hospedagem no hotel. Se o tempo per-
mitir, terá tempo livre para desfrutar dos 
banhos termais do hotel. 

DIA 11 – PAMUKKALE – ÉFESO – 
ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para visitar Hie-
rápolis, antiga cidade helenística. Visita 
das suas ruinas e do famoso castelo de 
algodão, uma maravilha natural de gi-
gantescas cascatas brancas, estalactites 
e piscinas naturais. No final, saída para 
Éfeso. Chegada e almoço. Em seguida, 
visita a cidade antiga mais bem pre-

servada da Ásia Menor. Visitaremos o 
Templo de Adriano, as Termas Romanas, 
a Biblioteca de Celso, o Odeon, o Teatro, 
etc... Continuaremos com a visita à Casa 
da Virgem Maria e posteriormente, vi-
sitaremos um ateliê de couro. A seguir, 
traslado ao aeroporto de Esmirna, para 
embarcar em um voo com destino a Is-
tambul (incluído). Chegada em Istam-
bul e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 12 – ISTAMBUL – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Istambul. Fim dos nossos serviços.

• O Grande Bazar está fechado 
no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante 20-24/Abr + 28/
Jun-03/Jul + 29/Out o 
Grande Bazar e o Mercado 
de Especiarias em Istambul 
estarão fechados.

• A ordem das visitas pode 
variar, mas visitaremos todos 
os lugares descritos no roteiro.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Cidade Cat. Prata Cat. Ouro

Amã Al Fanar 3*sup Bristol 5*

Petra Amra Palace / Edom 3*sup Movenpick Nabatean 5*

Istambul Ramada Old City 4*
Dosso Dossi Downtown / 
Ottoman Life Deluxe 5*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa 5*

Pamukkale Richmond Thermal 5* / Hierapark Thermal & Spa 4*sup

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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EGITO E JORDÂNIA
DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aero-
porto e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 02 – CAIRO – LUXOR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-
no a Luxor (não incluído). Chegada e 
traslado ao porto fluvial para embarque 
no cruzeiro pelo Nilo em Pensão Com-
pleta. Neste mesmo dia visitaremos a 
margem oriental do Nilo, onde poderá 
visitar o Templo de Karnak e Luxor. Per-
noite a bordo.

DIA 03 – LUXOR – EDFU
Pensão completa a bordo. Visita a 
Necrópole de Tebas, incluindo o fa-
moso Vale dos Reis, a vista panorâ-
mica do Templo da Rainha Hatshep-
sut em Deir Al Bahari, único por seus 
grandes terraços escalonados; o Tem-
plo Medinet Habu de Ramsés III e os 
Colossos de Memnon, que guardavam 
a entrada do templo funerário do Rei 
Amenophis III.  Volta ao barco. Per-
noite a bordo.

DIA 04 – EDFU – KOM OMBO – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita do 
templo do Deus Hórus. Navegação para 
Kom Ombo. Visita ao templo dos deu-
ses Sobek e Horaris. Também podere-
mos observar o Nilômetro, usado pelos 
antigos egípcios para medir o nível da 
água no Nilo. Continuação para Aswan. 
Pernoite a bordo.

DIA 05 – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita in-
cluída a Abu Simbel de ônibus, onde ve-
remos os templos esculpidos no penhas-
co ocidental do deserto por Ramsés II e 
dedicados a Amom–Ra. Também veremos 
o Templo de Nefertari, dedicado à deusa 
Hathor. Visitaremos também à Barragem 
Alta, uma grande obra de engenharia que 
retém as águas do Rio Nilo, formando o 
Lago Nasser. Visita à Pedreira de Granito 
Vermelho, onde está localizado o famoso 
obelisco inacabado de 41m de altura. À 
tarde, navegaremos em felucca, uma 
embarcação típica de pescadores, para 
visitar exteriormente o Jardim Botâ-
nico, a Ilha Elefantina e o Mausoléu de 
Agha Khan. Pernoite a bordo.

DIA 06 – ASWAN – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-
no ao Cairo (não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 07 – CAIRO
Café da manhã. Hoje teremos um 
dia inteiro de visitas. Começaremos 
com o Museu de Antiguidades, onde 
podemos ver o Tesouro de Tut Ankh 
Amon e muito mais dos antigos mo-
numentos egípcios. A seguir, iremos 
ao vale de Gizé onde estão localizadas 
as três pirâmides de Quéops, Kefren 
e Miquerinos, construídas há mais de 
4.500 anos, com a Esfinge e o Tem-
plo do Vale. A continuação, iremos ao 
Cairo Antigo para visitar a Mesquita 
de Mohamed Aly, com a Cidadela de 
Saladino e o Bairro Copto. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 08 – CAIRO – AMÃ
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto para embarcar em um voo com 
destino a Amã (não incluído). Chega-
da e traslado ao hotel. Hospedagem.

Domingos
De 05/Fev a 24/Dez/2023 

DATAS DE INÍCIO

• Consultar suplemento 
obrigatório para jantares 
de gala nos dias 24 e 31 de 
dezembro.

• A ordem das visitas poderá ser 
alterada por motivos alheios 
à nossa vontade, mas será 
sempre respeitado o conteúdo 
do programa.

• Por favor, envie uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES

 
Cat. Prata Cat. Ouro

Em duplo/Triplo Supl. Sgl Em duplo/Triplo Supl. Sgl

05-19/Fev + 07-21/Mai + 10-24/Set 2.385 1.120 2.770 1.310

26/Fev-19/Mar + 01-29/Out + 19/Nov-10/Dez 2.450 1.165 2.840 1.355

26/Mar-09/Abr + 17-24/Dez 2.785 1.355 3.210 1.580

16-30/Abr + 05-12/Nov 2.560 1.215 2.945 1.420

28/Mai-03/Set 2.260 1.120 2.550 1.310

Tkt avião CAI/ LXR + ASW /CAI (Neto) (1) 330

Supl. Traslados entre 23:00/06:00h na Jordânia 40

(1) Preço neto a reconfirmar no momento da reserva.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Preços válidos mínimo 2 pax.

R E F. :   C 4029

14 dias
A PARTIR DE

2.260$
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DIA 09 – AMÃ – 
AJLUN – GÉRASA – AMÃ
Café da manhã. Saída para visitar o 
Castelo de Ajlun, uma fortaleza constru-
ída em 1185 e reconstruída mais tarde 
no século XIII, pelos mamelucos após 
a sua destruição pelos mongóis. Con-
tinuação para visitar Gérasa (Jerash). 
Durante a excursão, visitaremos o Arco 
do Triunfo, a praça oval, o cardo, a colu-
nata, o templo de Afrodite e, finalmen-
te, o teatro romano, com uma acústica 
maravilhosa. Ao final da visita, retorno a 
Amã. Jantar e hospedagem.

DIA 10 – AMÃ – MADABA – 
MONTE NEBO – UM AL RASSAS – 
AI BEIDA – PETRA 
Café da manhã. Saída para visita pano-
râmica da cidade de Amã e continuação 
até Madaba para visitar à Igreja Orto-
doxa de São Jorge, onde está localizado 
o primeiro mapa–mosaico da Palestina. 
Continuação até o Monte Nebo para ad-

mirar a vista panorâmica da montanha 
do Vale do Jordão e do Mar Morto. À tar-
de, visitaremos as ruínas de Um Al Ra-
sas e depois continuaremos até a cidade 
vizinha de Al Beida, também conhecida 
como a Pequena Petra, para visitar este 
Caravançarai. No final, traslado a Petra. 
Jantar e hospedagem.

DIA 11 – PETRA 
Café da manhã. Dia dedicado à visita 
da Cidade Rosa, capital dos Naba-
teus. Durante a visita, conheceremos 
os mais importantes e representativos 
monumentos esculpidos na rocha pe-
los Nabateus. Começamos pelo Tesou-
ro, um monumento famoso e inter-
nacionalmente conhecido levado ao 
cinema num dos filmes de Indiana Jo-
nes, os Túmulos Coloridos, os Túmulos 
Reais, o Mosteiro... Petra é um daque-
les lugares no mundo onde  temos que 
ir pelo menos uma vez na vida. Jantar 
e hospedagem.

DIA 12 – PETRA – 
AQABA – WADI RUM 
Café da manhã. Saída para Aqaba, 
onde faremos uma visita panorâmica e 
depois teremos tempo livre e almoço na 
praia de Tala Bay (no clube Berenice ou 
similar), onde poderemos usufruir das 
suas instalações (piscina, praia, chuvei-
ros e toalhas). No início da tarde, saída 
para o deserto de Wadi Rum. Chegada 
e visita de duas horas, que se realiza em 
veículos 4 x 4 dirigidos por beduínos, (6 
pessoas por veículo). A excursão consiste 
numa pequena incursão pela paisagem 
lunar deste deserto. Em nosso passeio, 
observaremos as maravilhas que a natu-
reza fez e a erosão das rochas e areia. No 
final da visita, continuação ao acampa-
mento. Jantar e hospedagem. 

DIA 13 – WADI RUM – MAR MORTO
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao Mar Morto. Chegada e 
tempo livre para banho e lama. Jantar 
e hospedagem.

DIA 14 – MAR MORTO – 
AEROPORTO DE AMÃ
Café da manhã. Tempo livre até o ho-
rario do Traslado ao aeroporto de Amã. 
Fim dos nossos serviços.

• Taxa de serviço: Usd 40 por 
pessoa no Egito e USD 20 por 
pessoa na Jordânia a ser pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia.

• Voos internos no Egito (Serão 
oferecidos separadamente. 
Preço a reconfirmar no 
momento da reserva)

• Voo Cairo/Amã
• Bebidas.
• Extras e qualquer despesa 

pessoal.
• Taxas e vistos.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Todos os traslados indicados 
no itinerário.

• Seguro de viagem.

EGITO:
• 3 noites de hospedagem e café 

da manhã buffet no Cairo.
• Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias/4 

noites em Pensão Completa.
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, 
a Cidadela e as Pirâmides.

• Guia local em espanhol. 
• Visitas em Luxor, Esna, Edfu, 

Kom Ombo e Aswan conforme 
descrito no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

JORDÂNIA:
• 6 noites de hospedagem e 

café da manhã na Jordânia 
(2 em Amã, 2 em Petra, 1 em 
Wadi Rum e 1 em Mar Morto)

• 5 jantares nos hotéis 
conforme roteiro.

• 1 almoço em Aqaba.
• Visitas e ingressos indicados 

no roteiro.
• Cavalos em Petra (gorjeta não 

incluída). 
• Guia em espanhol do dia 09 

ao 13 do roteiro.

O PREÇO INCLUI

Cat. Prata Cat. Ouro

Cairo Barceló Pyramids - 4* Grand Nile Tower / Ramses Hilton - 5*

Cruzeiro Emilio / Pioneer II - 5* Crown Jewel / Sarah - 5*L

Amã
Days Inn / Mena Tyche / Saray / 

Sulaf Luxury Hotel (3*S – 4*)
Kempinski / Movenpick Landmark / 

Crowne Plaza (4*-5*Std)

Petra
P Quattro / Petra Moon Petra Elite / Sella / 

Petra Canyon (3*S – 4*)
Nabatean Castle Old Village / 

Hyatt Zaman (4*-5*Std)

Wadi Rum Acampamento no deserto (Tenda Standard)

Mar Morto
Dead Sea Spa / Grand East  

Holiday Inn (3*S – 4*)
Movenpick / Crowne Plaza (4*-5*Std)

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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EGITO E TURQUIA 
DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aero-
porto e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 02 – CAIRO
Café da manhã. Hoje teremos um dia 
inteiro de visitas. Começaremos com o 
Museu de Antiguidades, onde podemos 
ver o Tesouro de Tut Ankh Amon e muito 
mais dos antigos monumentos egípcios. 
A seguir, iremos ao vale de Gizé onde es-
tão localizadas as três pirâmides de Qué-
ops, Kefren e Miquerinos, construídas há 
mais de 4.500 anos, com a Esfinge e o 
Templo do Vale. A continuação, iremos 
ao Cairo Antigo para visitar a Mesqui-
ta de Mohamed Aly, com a Cidadela de 
Saladino e o Bairro Copto. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 03 – CAIRO – LUXOR (SÁBADO 
OU SEGUNDA–FEIRA) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-
no a Luxor (não incluído). Chegada e 
traslado ao porto fluvial para embarque 
no cruzeiro pelo Nilo em Pensão Com-
pleta. Neste mesmo dia visitaremos a 

margem oriental do Nilo, onde poderá 
visitar o Templo de Karnak e Luxor. Per-
noite a bordo.

DIA 04 – LUXOR – EDFU
Pensão completa a bordo. Visita a 
Necrópole de Tebas, incluindo o famo-
so Vale dos Reis, a vista panorâmica do 
Templo da Rainha Hatshepsut em Deir 
Al Bahari, único por seus grandes ter-
raços escalonados; o Templo Medinet 
Habu de Ramsés III e os Colossos de 
Memnon, que guardavam a entrada do 
templo funerário do Rei Amenophis III.  
Volta ao barco. Pernoite a bordo.

DIA 05 – EDFU – 
KOM OMBO – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita do 
templo do Deus Hórus. Navegação para 
Kom Ombo. Visita ao templo dos deuses 
Sobek e Horaris. Também poderemos ob-
servar o Nilômetro, usado pelos antigos 
egípcios para medir o nível da água no 
Nilo. Continuação para Aswan. Pernoite 
a bordo.

DIA 06 – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita in-

cluída a Abu Simbel de ônibus, onde 
veremos os templos esculpidos no pe-
nhasco ocidental do deserto por Ramsés 
II e dedicados a Amom–Ra. Também ve-
remos o Templo de Nefertari, dedicado 
à deusa Hathor. Visitaremos também 
à Barragem Alta, uma grande obra de 
engenharia que retém as águas do Rio 
Nilo, formando o Lago Nasser. Visita 
à Pedreira de Granito Vermelho, onde 
está localizado o famoso obelisco ina-
cabado de 41m de altura. À tarde, na-
vegaremos em felucca, uma embar-
cação típica de pescadores, para visitar 
exteriormente o Jardim Botânico, a 
Ilha Elefantina e o Mausoléu de Agha 
Khan. Pernoite a bordo.

DIA 07 – ASWAN – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-
no ao Cairo (não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 08 – CAIRO – ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino 
a Istambul (não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

Quinta-feira  
De 01/Abr/2023 a 08/Mar/2024
(Este programa também pode 
começar às sextas-feiras e sábados, 
consulte os itinerários em cada caso) 

DATAS DE INÍCIO

• A ordem das visitas poderá ser 
alterada por motivos alheios à 
nossa vontade, mas será sempre 
respeitado o conteúdo do 
programa.

• As visitas em Istambul 
começam no hotel Ramada Old 
City. Para o restante dos hotéis, 
um ônibus ou carro passará 
por cada hotel para buscar os 
clientes para levá-los ao hotel 
Ramada e começar a excursão 
todos juntos a partir daí.

• O Grande Bazar está fechado no 
domingo e o Palácio de Topkapi 
está fechado na terça-feira.

• De 20-24/Abr + 28/Jun-03/
Jul + 29/Out o Grande Bazar e 
o Mercado de Especiarias em 
Istambul estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam ser 
modificados.

• Consultar suplemento 
obrigatório para jantares 
de gala nos dias 24 e 31 de 
dezembro.

• Por favor, envie uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’
Dpl/Tpl S.Sgl Dpl/Tpl S.Sgl Dpl/Tpl S.Sgl Dpl/Tpl S.Sgl

01-14/Abr + 08-16/Dez + 30/Dez-05/Jan 2.345 1.300 2.445 1.385 2.680 1.505 2.940 1.605
15-29/Abr + 23/Fev-08/Mar 2.185 1.160 2.285 1.285 2.505 1.370 2.710 1.460
04/Mai-23/Set + 26-28/Out 2.015 1.110 2.110 1.195 2.330 1.280 2.520 1.355
21-29/Dez 2.550 1.360 2.665 1.500 2.945 1.615 3.200 1.730
Resto de datas 2.115 1.165 2.215 1.250 2.415 1.345 2.635 1.425
Tkt avião CAI/ LXR + ASW /CAI (Neto) 330
Supl. por trf apto SAW em Istambul (Mín. 2 pax) 35
Supl. Passeio em balão na Capadócia On Request

Datas Fechadas: Devido à celebração da final da Champions League em Istambul no dia 11 de Junho, nenhuma saída deste programa pode ser confirmada nos dias 01, 02 e 03 
de Junho (ambos incluídos).

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Preços válidos mínimo 2 pax.

R E F. : C 3293

13 dias
A PARTIR DE

2.015$
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Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de Is-
tambul (IST) o encontro com o assistente 
será na saída da porta nº 13, no exterior 
do terminal. Se o aeroporto for o de Sa-
biha (SAW) encontrará o assistente no 
exterior do terminal, na coluna nº 13.

DIA 09 – ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Saída para 
realizar uma visita de dia inteiro com 
almoço incluindo: o antigo Hipódromo, 
o Obelisco de Teodósio, a Coluna Ser-
pentina e a Fonte do Imperador Guilher-
me. Continuamos até a Mesquita Azul 
com seus 6 minaretes, Palácio Topkapi 
e Santa Sofia. Em seguida, traslado para 
visitar o Grande Bazar. Bazar coberto 
construído em 1660 que pode ser consi-
derado uma pequena cidade coberta por 
centenas de cúpulas, quatro mil lojas em 
seu interior com ruas estreitas, praças 
e 18 portas de acesso. Fim da visita no 
grande bazar. Retorno ao hotel por con-
ta própria. Hospedagem.

DIA 10 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para 
visita ao Bazar Egípcio e, a seguir, 
passeio de barco pelo Bósforo, estrei-
to que separa a Europa da Ásia, onde 
podemos apreciar a grande beleza das 
florestas de Istambul, seus palácios e 
os yalı, palácios de madeira constru-
ídos em ambas margens. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 11 – ISTAMBUL –
CAPADÓCIA (EM AVIÃO)
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto de Istambul para 
embarque em um voo (incluído) com 
destino à Capadócia. Chegada e trasla-
do ao hotel. Jantar e hospedagem.
Nota: Somente podemos garantir o 
jantar buffet no hotel se o avião che-
gar na Capadócia antes das 19:30hs. 
Caso chegue mais tarde, o hotel dei-
xará um jantar frio na habitação. 

DIA 12 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje visitaremos esta 
fascinante região e sua paisagem ori-
ginal, formada pela lava expelida pelos 
vulcões Erciyes e Haçane há 3 milhões 
de anos. Visita ao museu ao ar livre do 
vale de Göreme, um incrível complexo 
monástico bizantino formado por igrejas 
escavadas na rocha com belos afrescos. 
Visita aos vales de Avcilar e Güvercinlik, 
que possuem uma paisagem espetacu-
lar das chamadas Chaminés das Fadas. 
Almoço durante a visita em restaurante 
local. Continuaremos com a visita do 
Vale de Pasabagi ou Çavuşin. Durante 
a excursão teremos a oportunidade de 
visitar alguns ateliês típicos de tapetes, 
ônix e turquesa, onde poderá encontrar 
boa qualidade e preço. Ao final, retorno 
ao hotel. Jantar e hospedagem. 

DIA 13 – CAPADÓCIA – ISTAMBUL 
(EM AVIÃO) – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para embarcar em um voo de cone-
xão (incluído) para Istambul. Fim dos 
nossos serviços.
Nota: É muito importante que nos infor-
me o seu voo de saída de Istambul para 
reservar o voo Capadócia–Istambul e po-
der fazer a conexão.

• Taxa de serviço:  Usd 40 por 
pessoa no Egito e USD 40 por 
pessoa na Turquia a ser pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia.

• Voos internos no Egito (Serão 
oferecidos separadamente. 
Preço a reconfirmar no 
momento da reserva)

• Voo Cairo-Istambul 
• Bebidas.
• Extras e qualquer despesa 

pessoal.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

• Todos os traslados indicados 
no itinerário.

• Guia local em espanhol nas 
excursões.

• Hospedagem e café da manhã 
nos hotéis do Cairo e de 
Istambul, e Meia Pensão no 
hotel da Capadócia.

• Seguro de viagem.

EGITO:
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, 
a Cidadela e as Pirâmides.

• Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias/4 
noites em Pensão Completa, 
com visitas conforme roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

TURQUIA:
• Visita de dia inteiro de 

Istambul e da cidade velha 
com almoço.

• Visita de meio dia do Bósforo.
• Visita de dia inteiro da 

Capadócia com almoço.
• Ingressos nos lugares 

históricos durante as 
excursões guiadas.

• Bilhete de avião Istambul/
Capadócia/Istambul (Permitido 
máximo 15kg por bagagem 
despachada)

• Taxas turísticas em hotéis na 
Turquia 

O PREÇO INCLUI

Opção ‘A’ Opção ‘B’ Opção ‘C’ Opção ‘D’ 

Cairo Barceló Pyramids 4* Barceló Pyramids 4*
 Grand Nile Tower / 
Ramses Hilton 5*

 Sheraton Cairo 5*Sup

Cruzeiro Emilio / Pioneer II 5* Emilio / Pioneer II 5* Crown Jewel / Sarah 5*L Crown Jewel / Sarah 5*L

Istambul Ramada Old City 4*
(Zona Old City)

Konak / Avantgarde 
/ Occidental Taksim 
/ Mitown 4* (Zona 

Taksim)

Dosso Dossi Downtown 
/ Ottoman Life Deluxe 5* 

(Zona Old City)

 Elite World / Point 
Taksim / Barceló Taksim 

5* (Zona Taksim)

Capadócia
Dinler Urgup / 

Mostafa Capadocia 4*
Dinler Urgup / 

Mostafa Capadocia 4*

Hotel tipo Cueva 4*sup
(Yunak Evleri/ Dree 
Suite / MCD Cave)

Hotel tipo Cueva 4*sup
(Yunak Evleri/ Dree 
Suite / MCD Cave)

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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EGITO E DUBAI 
DIA 01 – CAIRO
Chegada ao Cairo. Recepção no aero-
porto e traslado ao hotel. Resto do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 02 – CAIRO
Café da manhã. Hoje teremos um dia 
inteiro de visitas. Começaremos com o 
Museu de Antiguidades, onde podemos 
ver o Tesouro de Tut Ankh Amon e muito 
mais dos antigos monumentos egípcios. 
A seguir, iremos ao vale de Gizé onde es-
tão localizadas as três pirâmides de Qué-
ops, Kefren e Miquerinos, construídas há 
mais de 4.500 anos, com a Esfinge e o 
Templo do Vale. A continuação, iremos 
ao Cairo Antigo para visitar a Mesqui-
ta de Mohamed Aly, com a Cidadela de 
Saladino e o Bairro Copto. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 03 – CAIRO – LUXOR (SÁBADO 
OU SEGUNDA–FEIRA)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-

no a Luxor (não incluído). Chegada e 
traslado ao porto fluvial para embarque 
no cruzeiro pelo Nilo em Pensão Com-
pleta. Neste mesmo dia visitaremos a 
margem oriental do Nilo, onde poderá 
visitar o Templo de Karnak e Luxor. Per-
noite a bordo.

DIA 04 – LUXOR – EDFU
Pensão completa a bordo. Visita a 

Necrópole de Tebas, incluindo o famo-
so Vale dos Reis, a vista panorâmica do 
Templo da Rainha Hatshepsut em Deir 
Al Bahari, único por seus grandes ter-
raços escalonados; o Templo Medinet 
Habu de Ramsés III e os Colossos de 
Memnon, que guardavam a entrada do 
templo funerário do Rei Amenophis III.  
Volta ao barco. Pernoite a bordo.

Quintas-feiras, sextas-feiras, 
sábados e Domingos 
De 25/Mar/2023 a 21/Mar/2024
(O cruzeiro sai às segundas-feiras e 
sábados, as noites e os serviços no 
Cairo serão ajustados dependendo 
do dia de chegada no Cairo) 

DATAS DE INÍCIO

• Consultar suplemento 
obrigatório para jantares de gala 
nos dias 24 e 31 de dezembro.

• A ordem das visitas poderá ser 
alterada por motivos alheios à 
nossa vontade, mas será sempre 
respeitado o conteúdo do 
programa.

• Por favor, envie uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

• Não há habitações triplas em 
cat. 3*. Nas demais categorias, a 
terceira cama é de abrir (cama 
extra)

• As habitações com camas twins 
estão sujeitas à disponibilidade 
apenas no momento do check-
in.

• Durante o mês do Ramadã não 
haverá espetáculo de Dança do 
Ventre.

• O passeio em Safári opera 
diariamente com motorista em 
inglês.

• Visita de Dia Inteiro de Dubai 
opera em espanhol terças-feiras 
e sábados. 

• Visita de Dia Inteiro de Abu 
Dhabi opera em espanhol 
quintas-feiras e domingos

NOTAS IMPORTANTES

Opção “A” Opção “B” Opção “C” Opção “D”
Em duplo S.Sgl Em duplo S.Sgl Em duplo S.Sgl Em duplo S.Sgl

25-31/Mar + 15-16/Abr 1.995 1.125 2.105 1.215 2.190 1.300 2.465 1.500
01-06/Abr + 30/Dez-05/Jan + 21/Mar 2.085 1.125 2.195 1.215 2.320 1.320 2.630 1.545
07-14/Abr 2.220 1.260 2.330 1.350 2.455 1.455 2.770 1.680
20-30/Abr + 12-19/Nov + 02-10/Dez + 06-27/Jan + 
09/Fev-17/Mar

1.855 990 1.965 1.080 2.055 1.160 2.330 1.360

04-21/Mai + 09-24/Set 1.680 890 1.795 980 1.880 1.050 2.140 1.250

25/Mai-15/Jun + 29/Jun-08/Set 1.680 890 1.695 980 1.745 1.050 1.985 1.250

16-25/Jun + 28/Set-29/Out 1.820 1.025 1.930 1.115 2.015 1.185 2.255 1.370

02-11/Nov + 23/Nov-01/Dez + 28/Jan-08/Fev 2.040 1.170 2.150 1.260 2.235 1.345 2.510 1.545

14-19/Dez On Req. On Req. On Req. On Req. On Req. On Req. On Req. On Req.

Tkts de avião CAI/LXR + ASW/CAI (Neto) 330

Visto Dubai (Neto) (1) 100

 (1) Para o trâmite do visto é necessário receber os detalhes completos dos pasaportes com mais de 2 semanas antes da chegada em Dubai.
      Com menos de 2 semanas não garantimos que o trâmite possa ser realizado

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. : C 3182

12 dias
A PARTIR DE

1.680$
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DIA 05 – EDFU – 
KOM OMBO – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita do 
templo do Deus Hórus. Navegação para 
Kom Ombo. Visita ao templo dos deuses 
Sobek e Horaris. Também poderemos ob-
servar o Nilômetro, usado pelos antigos 
egípcios para medir o nível da água no 
Nilo. Continuação para Aswan. Pernoite 
a bordo.

DIA 06 – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita in-
cluída a Abu Simbel de ônibus, onde 
veremos os templos esculpidos no pe-
nhasco ocidental do deserto por Ramsés 
II e dedicados a Amom–Ra. Também ve-
remos o Templo de Nefertari, dedicado 
à deusa Hathor. Visitaremos também 
à Barragem Alta, uma grande obra de 
engenharia que retém as águas do Rio 
Nilo, formando o Lago Nasser. Visita à 
Pedreira de Granito Vermelho, onde está 
localizado o famoso obelisco inacabado 
de 41m de altura. À tarde, navegaremos 
em felucca, uma embarcação típica de 
pescadores, para visitar exteriormen-
te o Jardim Botânico, a Ilha Elefantina 
e o Mausoléu de Agha Khan. Pernoite 
a bordo.

DIA 07 – ASWAN – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-
no ao Cairo (não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 08 – CAIRO – DUBAI
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto para embar-
car em um voo com destino a Dubai 
(não incluído). Chegada e assistên-
cia no aeroporto. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 09 – DUBAI 
Café da manhã. Hoje faremos uma vi-
sita de dia inteiro da cidade. Come-
çaremos em Deira e passaremos pelo 
Zoco das espécias e pelo Zoco de Ouro 
(ambos fechados às sextas–feiras). Atra-
vessaremos o Canal e continuaremos 
por Jumeirah passando pela Mesquita 
de Jumeirah. Parada para tirar fotos no 
Burj Al Arab e depois seguiremos para a 
ilha artificial da Palmeira onde teremos 
tempo para visitar The Pointe, com vista 
para o famoso hotel Atlantis e seguire-
mos para a Marina de Dubai, uma das 
áreas mais bonitas e famosas de Dubai. 
Terminaremos no Dubai Mall, com vista 
para o Burj Khalifa, o prédio mais alto 
do mundo (tempo para fotos do lado 
de fora). Tempo livre e retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 10 – DUBAI 
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, 
por volta das 15:00hs–15:30hs, fare-
mos uma excursão em veículos Land 
Cruisers 4x4 (5 pessoas por veículo) pe-
las fantásticas altas dunas do deserto. 
Depois que o sol se pôr, iremos para o 

nosso campo no deserto, onde o cheiro 
de espetos frescos grelhados, cordeiro, 
fogueiras, cachimbos de água e os sons 
relaxantes da música árabe resultarão 
em uma tarde inesquecível. Após o sun-
tuoso jantar, uma dançarina mostrará a 
antiga arte da “Dança do Ventre”. A des-
cida pela areia e a pintura com Henna 
também estão incluídas. Ao final, retor-
no a Dubai e hospedagem. 

DIA 11 – DUBAI – 
ABU DHABI – DUBAI
Café da manhã. A visita de hoje nos 
levará de Dubai, passando pelo porto 
de Jebel Ali, até a capital dos Emira-
dos Árabes Unidos: Abu Dhabi. Visita a 
Mesquita Shaikh Zayed, uma das maio-
res e mais belas mesquitas do mun-
do. Almoço em um restaurante local. 
Continuaremos por uma das áreas mais 
ricas com vista para o Palácio Presiden-
cial e o famoso hotel Emirates Palace 
até chegarmos à Corniche Road. O pas-
seio continuará na área de Bateen. No 
final, pararemos no parque da Ferrari 
para tirar uma foto do lado de fora. Re-
torno a Dubai. Hospedagem.

DIA 12 – DUBAI
Café da manhã. No horario indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

• Taxa de serviço: Usd 40 por 
pessoa no Egito a ser pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia.

• Voos internos no Egito (Serão 
oferecidos separadamente. 
Preço a reconfirmar no 
momento da reserva)

• Voo Cairo/Dubai.
• Extras e qualquer despesa 

pessoal.
• Bebidas.
• Gorjetas para guia e motorista 

em Dubai.
• Taxa de acomodação em 

Dubai. Pagamento direto pelo 
cliente ao hotel. Preço Neto 
aproximado por pessoa e noite:

   • 5* - 5,5 USD 
   • 4* - 4,5 USD
   • 3* - 3 USD 
• Vistos (para o visto de Dubai, 

consulte a tabela de preços 
onde se indica o valor).

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O Preço 
Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

• Seguro de viagem.

EGITO:
• Todos os traslados.
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã buffet no 
Cairo.

• Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias/4 
noites em Pensão Completa.

• Visita de dia inteiro da cidade 
do Cairo, incluindo: o Museu, 
a Cidadela e as Pirâmides.

• Visitas em Luxor, Edfu, Kom 
Ombo e Aswan conforme 
descrito no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

• Guia local em espanhol. 

DUBAI:
• Traslados com assistência em 

inglês.
• 4 noites em regime de 

hospedagem e café da manhã 
buffet. 

• Transporte durante as visitas 
indicadas.

• Visita de dia inteiro em Dubai 
com guia em espanhol.

• Safári no deserto com jantar 
e transporte (motorista em 
inglês).

• Visita de Abu Dhabi com guia 
em espanhol e almoço.

• Entradas onde indicado.
• Assistência em espanhol no 

traslado de chegada e Safári 
no Deserto, sempre que seja 
possível e estiver disponível.

O PREÇO INCLUI

Opção “A”
4*Std Egito e 3* Dubai

Opção “B”
4* Std Egito e 4* Dubai

Opção “C”
5*Std Egito e 4* Dubai

Opção “D”
5*Sup Egito e 5* Dubai

Cairo Barcelo Pyramids - 
4*Std

Barcelo Pyramids - 
4*Std

 Grand Nile Tower/
Ramses Hilton 5*Std

 Sheraton Cairo 5*Sup

Cruzeiro Emilio/ Pioneer II - 5* Emilio /Pioneer II – 5* Crown Jewel /Sarah – 5*L Crown Jewel / Sarah – 5*L

Dubai Ibis One Central - 3*
Times Asma Al Barsha 

- 4*Std
Novotel World Trade 

Centre - 4*
Crowne Plaza SZD - 5*

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto de Istambul. Assis-
tência e traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Nas chegadas ao Aeroporto de Is-
tambul (IST) o encontro com o assistente 
será na saída da porta nº 13, no exterior 
do terminal. Se o aeroporto for o de Sa-
biha (SAW) encontrará o assistente no 
exterior do terminal, na coluna nº 13.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída do hotel para vi-
sita ao Bazar Egípcio e, a seguir, passeio 
de barco pelo Bósforo, estreito que separa 
a Europa da Ásia, onde podemos apreciar 
a grande beleza das florestas de Istam-
bul, seus palácios e os yalı, palácios de 
madeira construídos em ambas margens. 
Restante da tarde livre e retorno ao hotel 
por conta própria. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para realizar 
uma visita de dia inteiro com almoço 
incluindo: o antigo Hipódromo, o Obe-
lisco de Teodósio, a Coluna Serpentina e 
a Fonte do Imperador Guilherme. Conti-
nuamos até a Mesquita Azul com seus 6 
minaretes, Palácio Topkapi e Santa So-
fia. Em seguida, traslado para visitar o 
Grande Bazar. Bazar coberto construído 
em 1660 que pode ser considerado uma 
pequena cidade coberta por centenas de 
cúpulas, quatro mil lojas em seu interior 
com ruas estreitas, praças e 18 portas 
de acesso. Fim da visita no grande ba-
zar. Retorno ao hotel por conta própria. 
Hospedagem.

TURQUIA E JORDÂNIA
DIA 04 – ISTAMBUL – CAPADÓCIA
Café da manhã.  No horário previsto, 
traslado ao aeroporto de Istambul para 
embarque em um voo (incluído) com 
destino à Capadócia. Chegada e traslado 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje visitaremos esta 
fascinante região e sua paisagem ori-
ginal, formada pela lava expelida pelos 
vulcões Erciyes e Haçane há 3 milhões 
de anos. Visita ao museu ao ar livre do 
vale de Göreme, um incrível complexo 
monástico bizantino formado por igrejas 
escavadas na rocha com belos afrescos. 
Visita aos vales de Avcilar e Güvercinlik, 
que possuem uma paisagem espetacular 
das chamadas Chaminés das Fadas. Al-
moço. Continuaremos com a visita do 
Vale de Pasabagi ou Çavuşin. Durante a 
excursão, teremos a oportunidade de 
visitar alguns ateliês típicos de tapetes, 

ônix e turquesa. Ao final, retorno ao ho-
tel. Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Pamukkale. 
No caminho, passaremos pela planície de 
Konya e também visitaremos um cer-
vansaray, um tipo antigo de construção 
que surgiu ao longo das estradas prin-
cipais onde as caravanas costumavam 
fazer longas viagens de muitos dias. 
Almoço. Continuação até Pamukkale, 
lugar onde a alta concentração calcária 
de suas águas criou uma das formações 
mais espetaculares do mundo. Jantar e 
hospedagem no hotel. Se o tempo per-
mitir, terá tempo livre para desfrutar dos 
banhos termais do hotel. 

DIA 07 – PAMUKKALE – 
ÉFESO – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para visitar Hie-

Quinta-feira
De 30/Mar/2023 a 28/Mar/2024

DATAS DE INÍCIO

• Bebidas durante as refeições 
incluídas no programa.

• Quota de serviços na 
Turquia: Usd 40 por pessoa 
a ser pago diretamente no 
destino pelos passageiros ao 
guia.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Jantares de gala, que poderão 

ser obrigatórios, nos dias 24 e 
31 de dezembro.

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

(Exceto nas saídas de 01 e 
08/Jun - Datas fechadas) 

• Traslados de chegada e saída 
indicados no roteiro.

• Transporte em ônibus privado 
para os passeios e visitas 
indicadas.

• 4 noites em Istambul + 2 noites 
na Capadócia + 1 noite em 
Pamukkale + 2 noites em Amã + 
2 noites em Petra

• Visitas descritas de acordo com o 
itinerário com guia em espanhol.

• 4 Almoços e 7 Jantares, 
indicados no roteiro.

• Bilhete de avião Istambul/
Capadócia + Esmirna/Istambul 
(15 kg de bagagem)

• Taxas de estadia nos hotéis da 
Turquia.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

  Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Cat. Prata Cat. Ouro

Em duplo Sup. Sgl Em duplo Sup. Sgl
30/Mar-18/Mai + 31/Ago-26/Out + 21/Dez 1.590 535 2.220 895
25/Mai-24/Ago 1.685 565 2.170 845
02/Nov-14/Dez 1.650 535 2.050 815
28/Dez-04/Jan On Req. On Req. On Req. On Req.
11-18/Jan 1.670 540 2.090 830
25/Jan-29/Fev 1.695 555 2.135 555
17-28/Mar 1.840 625 2.300 940
Supl. por traslados aeroporto SAW em 
Istambul (Min. 2 pax) 35

Supl. Htl Caverna na Capadócia (Yunak 
Evleri ou Dree Suite ou sim.) 300 pp dbl  /  245 s.sgl

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

PREÇOS POR PESSOA EM USD

R E F. C 4075 

12 dias
A PARTIR DE

1.590$
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rápolis, antiga cidade helenística. Visita 
das suas ruinas e do famoso castelo de 
algodão, uma maravilha natural de gi-
gantescas cascatas brancas, estalactites e 
piscinas naturais. No final, saída para Éfe-
so. Chegada e almoço. Em seguida, visi-
ta a cidade antiga mais bem preservada 
da Ásia Menor. Visitaremos o Templo de 
Adriano, as Termas Romanas, a Biblioteca 
de Celso, o Odeon, o Teatro, etc... Conti-
nuaremos com a visita à Casa da Virgem 
Maria e posteriormente, visitaremos um 
ateliê de couro. A seguir, traslado ao ae-
roporto de Esmirna, para embarcar em 
um voo com destino a Istambul (incluí-
do). Chegada em Istambul e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 08 – ISTAMBUL – AMÃ
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
de Istambul, para embarcar em um voo 
com destino a Amã (não incluído). Che-
gada ao aeroporto de Amã e traslado ao 
hotel. Jantar* e hospedagem.
(*O jantar será servido desde que a che-
gada ao hotel seja antes das 21hs. Caso 

chegar depois, não pode ser solicitado ou 
reclamado.)

DIA 09 – AMÃ – MADABA – 
MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Café da manhã. Saída para Madaba. 
Chegada e visita à igreja de São Jorge, 
com o seu famoso mosaico que repre-
senta todos os territórios bíblicos. Conti-
nuação ao Monte Nebo, de onde Moisés 
vislumbrou a terra prometida. Visita da 
coleção de mosaicos e depois visita ao 
Castelo de Shobak, denominado como 
“Mont Real”. Situa–se na encosta de uma 
montanha, numa vasta área de árvores 
de fruto. O exterior do Castelo de Shobak 
é impressionante, com um portão impo-
nente e uma parede tripla ao seu redor. 
Continuação a Petra. Chegada ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

DIA 10 – PETRA 
Café da manhã. Dia inteiramente dedi-
cado à visita de Petra, conhecida como 
a "cidade rosa", onde há mais de 2.000 
anos os nabateus localizaram a capital 

de seu império por 500 anos, esculpindo 
admiráveis templos e túmulos nas mon-
tanhas rosadas. O passeio começa no 
Túmulo dos Obeliscos, continuando pelo 
Siq, um desfiladeiro de mais de 1 km de 
extensão, após o qual se descobre o Te-
souro, um colossal túmulo decorado com 
colunas e esculturas de incomparável 
requinte e beleza. Continuação em dire-
ção à rua das fachadas e ao teatro para 
abordar os 850 degraus que nos levarão 
ao imponente Mosteiro "El Deir". Retorno 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 11 – PETRA – PEQUENA PETRA 
– WADI RUM – AMÃ
Café da manhã. Saída a Al Beida para 
visita da Pequena Petra, que foi habitada 
pelos Nabateus. Continuação para Wadi 
Rum, também conhecido como o vale 
da lua. Excursão e passeio em veícu-
los 4x4, percurso de aproximadamente 2 
horas pelas areias rosadas deste deserto. 
Retorno a Amã. Jantar e hospedagem.
 
DIA 12 – AMÃ – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• O Grande Bazar está fechado 
no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante 20-24/Abr + 28/
Jun-03/Jul + 29/Out o 
Grande Bazar e o Mercado 
de Especiarias em Istambul 
estarão fechados.

• A ordem das visitas pode 
variar, mas visitaremos todos 
os lugares descritos no roteiro.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Cidade Cat. Prata Cat. Ouro

Istambul Ramada Old City 4*
Dosso Dossi Downtown / 
Ottoman Life Deluxe 5*

Capadócia Dinler Urgup / Mostafa 5*

Pamukkale Richmond Thermal 5* / Hierapark Thermal & Spa 4*sup

Amã Al Fanar 3*sup Bristol 5*

Petra Amra Palace / Edom 3*sup Movenpick Nabatean 5*

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada a Istambul. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.
Nota: Na confirmação, iremos in-
formá–lo do número do portão 
através do qual você tem que dei-
xar o terminal para encontrar ao 
transferista.
 
DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Visita do Bazar 
Egípcio (Mercado das Especiarias), e 
depois faremos um pequeno cru-
zeiro no Bósforo, o estreito que sepa-
ra a Europa da Ásia, onde poderemos 
ver os palácios construídos em ambas 
as margens. Almoço. À tarde, visita 
do bairro de Sultanahmet, incluindo 
o Hipódromo Romano, a Mesquita 
Azul e a Basílica de Santa Sofia. Re-
torno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para o lado asi-
ático para visitar o Palácio Beylerbeyi, 
construído em mármore branco e usado 
como residência de verão dos sultões. 
Retorno ao lado europeu e visita da 
Cisterna de Yerebatan, a reserva de água 
mais importante da época bizantina. 
Almoço. Continuação para o bairro de 
Eyup, onde encontramos na colina de 
mesmo nome o café Pierre Loti, que tem 
uma vista magnífica do Corno de Ouro. 
Retorno ao hotel. Hospedagem. 

DIA 04 – ISTAMBUL – ANCARA 
Café da manhã. Saída para visitar o 
Palácio Topkapi, residência dos sultões 
do Império Otomano, famoso por sua 
excelente coleção de joias e porcela-
nas. Continuação para o Grande Bazar e 
tempo livre para compras em suas mais 

BELEZAS DO 
MEDITERRÂNEO

de 4.000 lojas. Em seguida, por volta das 
12:30hs–13:00hs, saída de ônibus para 
Ancara, passando pela ponte interconti-
nental de Istambul. Chegada em Ancara. 
Jantar e hospedagem no hotel.
 
DIA 05 – ANCARA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita da capital da 
Turquia, incluindo o Mausoléu de Ata-
turk e o Museu das Civilizações da Ana-
tólia. Continuação para a Capadócia. No 
caminho, visita da cidade subterrânea 
de Saratli construída por comunidades 
cristãs para se protegerem dos ataques 
árabes. Chegada ao hotel na Capadócia. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Dia dedicado a visita 
desta fantástica região, única no mundo: 
Vale de Goreme, com as suas igrejas ru-

GRÉCIA
• Os preços podem variar 

durante o período de 
Congressos, Feiras e Eventos 
especiais. 

• Cabine IA: Interiores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – 
Parte traseira)

• Cabine XA: Exteriores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – 
Parte traseira)

• Preços não são válidos para 
clientes com passaporte dos 
Estados Unidos.

TURQUIA
• O Grande Bazar está fechado 

no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante as festas religiosas, os 
bazares e alguns monumentos 
estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira  
De 10/Abr a 16/Out/2023  
(Exceto na saída de 05/Jun: 
Data fechada) 

Em triplo Em duplo Sup. Sgl

Cabine barco IA (Interior) + Hotéis 4* 2.550 2.795 1.520

Cabine barco XA (Exterior) + Hotéis 5* 2.980 3.265 1.845

Taxas de embarque e gorjetas no cruzeiro (NETO) 210

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) Cat. Stándard 160 175 155

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) Cat. Deluxe 280 295 235

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 45

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

(1)  Hotéis previstos ou similares: Stándard: New Utopia / Alfina - Deluxe: Yunak Evleri / Dere Suites 
Nota: :  Em cada reserva pedimos que confirme os preços finais, pois a companhia de navegação fará ofertas ao longo do ano e poderá aproveitá-las, embora não 
possamos saber quando estas ofertas serão lançadas ou para quais saídas.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 3260 

14 dias
A PARTIR DE 

2.550$
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pestres, com pinturas dos séculos X e XI; 
visita da aldeia troglodita de Uçhisar, o 
vale Paşabag, com suas chaminés de fada 
mais espetaculares da Capadócia, o vale 
Derbent com suas curiosas formações 
naturais e tempo para ateliê de artesana-
to, como tapetes e ônix, pedras semipre-
ciosas. Jantar e hospedagem no hotel. 

DIA 07 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída cedo para 
Pamukkale. No caminho, visita de uma 
pousada Seljuk na lendária Rota da Seda, 
que servía como ponto de parada para as 
caravanas de comércio, peregrinação ou 
militares. Seguiremos para Pamukkale, 
onde teremos tempo livre para conhecê–
la melhor. Jantar e hospedagem.

DIA 08 – PAMUKKALE – ÉFESO – 
ESMIRNA (OU KUSADASI)
Café da manhã. Saída para Éfeso e 

visita às suas ruínas, a cidade dedi-
cada a Ártemis, Odeon, o Templo de 
Adriano, a Casa do Amor, a Biblioteca 
de Celso, Ágora, a Rua de Mármore e o 
Teatro. Visita à casa da Virgem Maria. 
Faremos uma parada em um centro de 
produção de couro. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 09 – ESMIRNA 
(OU KUSADASI) – PATMOS
Café da manhã. Traslado para o 
porto de Kusadasi para embarcar no 
cruzeiro. Saída por volta das 13h. Che-
gada a Patmos sobre as 16h30, onde 
poderá fazer uma excursão OPCIONAL 
para visitar o Mosteiro de São João. 
Navegação às 21:30hs com destino a 
Rodas. Pensão completa e hospeda-
gem a bordo.
Nota: Durante o cruzeiro, terá 1 excur-
são incluída para escolher entre: Pat-
mos ou Santorini.

DIA 10 – RODAS
Pensão completa a bordo. Chegada a 
Rodas por volta das 07:00hs. Excursão 
OPCIONAL de Rodas e da Acrópole da 
cidade de Lindos. Retorno ao barco e às 
18:00hs navegação a Creta. Hospeda-
gem a bordo.

DIA 11 – HERAKLION (CRETA) – 
SANTORINI
Pensão completa a bordo. Chegada a 
Heraklion por volta das 07:00hs e ex-
cursão OPCIONAL ao Palácio de Knos-
sos, centro da civilização minóica. Às 
12:00hs saída para Santorini onde che-
garemos por volta das 16:30hs. Excur-
são OPCIONAL ao pitoresco povoado de 
Oia. Às 21:30hs, navegação para Atenas. 
Hospedagem a bordo.

DIA 12 – ATENAS
Café da manhã. Chegada por volta das 
06:00hs no Porto de Lavrio, traslado ao 
hotel. As habitações serão entregues de-
pois das 13hs. Dia livre à disposição dos 
clientes. Pode aproveitá–lo para desco-
brir recantos pitorescos da cidade, fazer 
compras, desfrutar da gastronomia local 
ou, opcionalmente, contratar uma ativi-
dade, como um passeio guiado pela his-
tórica cidade de Atenas. Hospedagem.

DIA 13 – ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade onde veremos o Parlamento, 
a Universidade, a Biblioteca Nacional, o 
Palácio Ilion, o Templo de Zeus, a Por-
ta de Adriano, o Estádio Panatenaico e 
muitos outros monumentos típicos. No 
final, visita da Acrópole de Atenas. Tarde 
livre. Hospedagem.

DIA 14 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as refeições 
incluidas no programa (exceto 
no cruzeiro).

• Gorjetas do guia e motorista na 
Turquia. Recomendamos 5 USD 
por pax e dia para o guia e 3 
USD por dia para o motorista.

• Vistos.
• Taxa turística local de 

hospedagem na Grécia, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € / 
4* = 3 € / 5* = 4 €. Pagamento 
direto aos hotéis pelos 
clientes. 

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO INCLUI

• Todos os traslados 
indicados. 

• 3 noites de hospedagem e 
café da manhã em Istambul. 

• 2 Visitas de dia inteiro 
em Istambul com almoço 
incluído + 1 visita de meio 
dia.

• 5 noites de circuito na parte 
asiática da Turquia em meia 
pensão (Circuito com guia 
em espanhol).

• Cruzeiro de 4 dias / 3 noites 
com pensão completa de 
Kusadasi a Atenas.

• 1 excursão durante o 
cruzeiro, a escolher entre: 
visita ao Mosteiro de 
Patmos ou visita a cidade de 
Oia em Santorini.

• Pacote básico de bebidas 
alcólicas e não alcólicas 
durante as refeições no 
cruzeiro.

• 2 noites de hospedagem e 
café da manhã em Atenas. 

• Visita de meio dia da cidade 
de Atenas.

• Entradas aos sitios 
arqueológicos.

• Guias em espanhol durante 
as visitas.

• Seguro de viagem.

Cidade

Hotel / Barco

Hotéis 4* (Istambul e Atenas) Hotéis 5* (Istambul e Atenas)

Istambul Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman 

Atenas Kubic / Athenaeum Grand / Polis Grand Wyndham Grand / Grand Hyatt 

Cruzeiro Celestyal Cruises – Cabina IA (Interior) Celestyal Cruises – Cabina XA (Exterior)

Circuito pela Turquia – Cat. Única de hotéis (Primeira / Primeira Sup.)

Ancara Grand Mercure / Bilkent / New Park / Holiday inn Cukurambar

Capadócia Dinler Urgup / Avraysa / Perissia /Mustafa 

Pamukkale Lycus River / Adempira / Colossae Thermal / Richmond 

Esmirna** Kaya Prestige / Blanca / Karaca

**É possível que, em algumas datas, a hospedagem seja em Kusadasi em vez de Esmirna. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada a Istambul. Traslado ao 
hotel. Hospedagem .
Nota: Na confirmação, iremos 
informálo do número do portão 
através do qual você tem que dei-
xar o terminal para encontrar ao 
transferista.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Visita do Bazar Egíp-
cio (Mercado das Especiarias), e de-
pois faremos um pequeno cruzeiro 
no Bósforo, o estreito que separa a 
Europa da Ásia, onde poderemos ver 
os palácios construídos em ambas as 
margens. Almoço. À tarde, visita do 
bairro de Sultanahmet, incluindo o 

Hipódromo Romano, a Mesquita Azul 
e a Basílica de Santa Sofia. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para o lado 
asiático para visitar o Palácio Beyler-
beyi, construído em mármore branco 
e usado como residência de verão dos 
sultões. Retorno ao lado europeu e vi-
sita da Cisterna de Yerebatan, a reser-
va de água mais importante da época 
bizantina. Almoço. Continuação para 
o bairro de Eyup, onde encontramos 
na colina de mesmo nome o café Pier-
re Loti, que tem uma vista magnífica 
do Corno de Ouro. Retorno ao hotel. 
Hospedagem. 

LENDAS DA 
TURQUIA E GRÉCIA  

DIA 04 – ISTAMBUL – ANCARA 
Café da manhã. Saída para visitar o 
Palácio Topkapi, residência dos sultões 
do Império Otomano, famoso por sua 
excelente coleção de joias e porcela-
nas. Continuação para o Grande Bazar e 
tempo livre para compras em suas mais 
de 4.000 lojas. Em seguida, por volta das 
12:30hs-13:00hs, saída de ônibus para 
Ancara, passando pela ponte interconti-
nental de Istambul. Chegada em Ancara. 
Jantar e hospedagem no hotel.  

DIA 05 – ANCARA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita da capital da 
Turquia, incluindo o Mausoléu de Ata-
turk e o Museu das Civilizações da Ana-
tólia. Continuação para a Capadócia. No 

NOVIDADE

DATAS DE INÍCIO

GRÉCIA 
• Os preços podem variar 

durante o período de 
Congressos, Feiras e Eventos 
especiais. 

• Cabine IA: Interiores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – 
Parte traseira)

• Cabine XA: Exteriores no Deck 
2 (Atenea) e 3 (Hermes – 
Parte traseira)

• Preços não são válidos para 
clientes com passaporte dos 
Estados Unidos.

TURQUIA 
• O Grande Bazar está fechado 

no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante as festas religiosas, os 
bazares e alguns monumentos 
estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

Sexta-feira  
De 24/Mar a 20/Out/2023
(Exceto na saída de 09/Jun: 
Data fechada)  

Em triplo Em duplo Sup. Sgl

Cabine barco IA (Interior) + Hotéis 4* 2.300 2.505 1.360

Cabine barco XA (Exterior) + Hotéis 5* 2.610 2.890 1.595

Taxas de embarque e gorjetas no cruzeiro (NETO) 160

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) Cat. Standard 160 175 155

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) Cat. Deluxe 280 295 235

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 45

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

(1)  Hotéis previstos ou similares: Standard: New Utopia / Alfina - Deluxe: Yunak Evleri / Dere Suites.
Nota: Em cada reserva pedimos que confirme os preços finais, pois a companhia de navegação fará ofertas ao longo do ano e poderá aproveitá-las, 
embora não possamos saber quando estas ofertas serão lançadas ou para quais saídas.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 4087

13 dias
A PARTIR DE 

2.300$
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caminho, visita da cidade subterrânea 
de Saratli construída por comunidades 
cristãs para se protegerem dos ataques 
árabes. Chegada ao hotel na Capadócia. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Dia dedicado a visita 
desta fantástica região, única no mundo: 
Vale de Goreme, com as suas igrejas ru-
pestres, com pinturas dos séculos X e XI; 
visita da aldeia troglodita de Uçhisar, o 
vale Paşabag, com suas chaminés de fada 
mais espetaculares da Capadócia, o vale 
Derbent com suas curiosas formações 
naturais e tempo para ateliê de artesana-
to, como tapetes e ônix, pedras semipre-
ciosas. Jantar e hospedagem no hotel.  

DIA 07 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída cedo para 

Pamukkale. No caminho, visita de uma 
pousada Seljuk na lendária Rota da Seda, 
que servía como ponto de parada para as 
caravanas de comércio, peregrinação ou 
militares. Seguiremos para Pamukkale, 
onde teremos tempo livre para conhecê-
-la melhor. Jantar e hospedagem.

DIA 08 – PAMUKKALE – ÉFESO – 
ESMIRNA (OU KUSADASI)
Café da manhã. Saída para Éfeso e vi-
sita às suas ruínas, a cidade dedicada a 
Ártemis, Odeon, o Templo de Adriano, a 
Casa do Amor, a Biblioteca de Celso, Ágo-
ra, a Rua de Mármore e o Teatro. Visita 
à casa da Virgem Maria. Faremos uma 
parada em um centro de produção de 
couro. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 09 – ESMIRNA (OU KUSADASI) 
- PATMOS
Café da manhã. Traslado para o porto 

de Kusadasi para embarcar no cruzeiro. 
Saída por volta das 13h. Chegada a Pat-
mos sobre as 16h30, onde poderá fazer 
uma excursão OPCIONAL para visitar 
o Mosteiro de São João. Navegação às 
21:30hs para Heraklion (Creta). Pensão 
completa e hospedagem a bordo.
Nota: Durante o cruzeiro, terá 1 excur-
são incluída para escolher entre: Pat-
mos (Mosteiro de São João) ou Santorini 
(Cidade de Oia).

DIA 10 – HERAKLION (CRETA) - 
SANTORINI
Pensão completa a bordo. Chegada a 
Heraklion por volta das 07:00hs e ex-
cursão OPCIONAL ao Palácio de Knos-
sos, centro da civilização minóica. Às 
12:00hs saída para Santorini onde che-
garemos por volta das 16:30hs. Excur-
são OPCIONAL ao pitoresco povoado de 
Oia. Às 21:30hs, navegação para Atenas. 
Hospedagem a bordo.

DIA 11 – ATENAS
Café da manhã. Chegada por volta das 
06:00hs no Porto de Lavrio, traslado ao 
hotel. As habitações serão entregues de-
pois das 13hs. Dia livre à disposição dos 
clientes. Pode aproveitá-lo para desco-
brir recantos pitorescos da cidade, fazer 
compras, desfrutar da gastronomia local 
ou, opcionalmente, contratar uma ativi-
dade, como um passeio guiado pela his-
tórica cidade de Atenas. Hospedagem.

DIA 12 – ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade onde veremos o Parlamento, 
a Universidade, a Biblioteca Nacional, o 
Palácio Ilion, o Templo de Zeus, a Por-
ta de Adriano, o Estádio Panatenaico e 
muitos outros monumentos típicos. No 
final, visita da Acrópole de Atenas. Tarde 
livre. Hospedagem.

DIA 13 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as refeições 
incluidas no programa (exceto 
no cruzeiro).

• Gorjetas do guia e motorista na 
Turquia. Recomendamos 5 USD 
por pax e dia para o guia e 3 
USD por dia para o motorista.

• Vistos.
• Taxa turística local de 

hospedagem na Grécia, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € / 
4* = 3 € / 5* = 4 €. Pagamento 
direto aos hotéis pelos 
clientes. 

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO INCLUI

• Todos os traslados indicados. 
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã em Istambul. 
• 2 Visitas de dia inteiro 

em Istambul com almoço 
incluído + 1 visita de meio 
dia.

• 5 noites de circuito na parte 
asiática da Turquia em meia 
pensão (Circuito com guia 
em espanhol).

• Cruzeiro de 3 dias / 2 noites 
com pensão completa de 
Kusadasi a Atenas.

• 1 excursão durante o 
cruzeiro, a escolher entre: 
visita ao Mosteiro de Patmos 
ou visita a cidade de Oia em 
Santorini.

• Pacote básico de bebidas 
alcólicas e não alcólicas 
durante as refeições no 
cruzeiro.

• 2 noites de hospedagem e 
café da manhã em Atenas. 

• Visita de meio dia da cidade 
de Atenas.

• Entradas aos sitios 
arqueológicos.

• Guias em espanhol durante 
as visitas.

• Seguro de viagem.

Cidade

Hotel / Barco

Hotéis 4* (Istambul e Atenas) Hotéis 5* (Istambul e Atenas)

Istambul Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman 

Circuito pela Turquia – Cat. Única de hotéis (Primeira / Primeira Sup.)

Ancara Grand Mercure / Bilkent / New Park / Holiday inn Cukurambar

Capadócia Dinler Urgup / Avraysa / Perissia /Mustafa 

Pamukkale Lycus River / Adempira / Colossae Thermal / Richmond 

Esmirna** Kaya Prestige / Blanca / Karaca

Cruzeiro Celestyal Cruises – Cabina IA (Interior) Celestyal Cruises – Cabina XA (Exterior)

Atenas Kubic / Athenaeum Grand / Polis Grand Wyndham Grand / Grand Hyatt 

**É possível que, em algumas datas, a hospedagem seja em Kusadasi em vez de Esmirna. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada a Istambul. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.
Nota: Na confirmação, iremos infor-
má-lo do número do portão através 
do qual você tem que deixar o terminal 
para encontrar ao transferista.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Visita do Bazar Egíp-
cio (Mercado das Especiarias), e depois 
faremos um pequeno cruzeiro no 
Bósforo, o estreito que separa a Europa 
da Ásia, onde poderemos ver os palácios 
construídos em ambas as margens. Al-
moço. À tarde, visita do bairro de Sulta-
nahmet, incluindo o Hipódromo Roma-
no, a Mesquita Azul e a Basílica de Santa 
Sofia. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para o lado asi-
ático para visitar o Palácio Beylerbeyi, 
construído em mármore branco e usado 
como residência de verão dos sultões. 

Retorno ao lado europeu e visita da 
Cisterna de Yerebatan, a reserva de água 
mais importante da época bizantina. 
Almoço. Continuação para o bairro de 
Eyup, onde encontramos na colina de 
mesmo nome o café Pierre Loti, que tem 
uma vista magnífica do Corno de Ouro. 
Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
DIA 04 – ISTAMBUL – ANCARA  
Café da manhã. Saída para visitar o 
Palácio Topkapi, residência dos sultões 
do Império Otomano, famoso por sua 
excelente coleção de joias e porcela-
nas. Continuação para o Grande Bazar e 
tempo livre para compras em suas mais 
de 4.000 lojas. Em seguida, por volta das 
12:30hs–13:00hs, saída de ônibus para 
Ancara, passando pela ponte interconti-
nental de Istambul. Chegada em Ancara. 
Jantar e hospedagem no hotel.  
 
DIA 05 – ANCARA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita da capital da 
Turquia, incluindo o Mausoléu de Ata-

TESOUROS DA 
TURQUIA E GRÉCIA

turk e o Museu das Civilizações da Ana-
tólia. Continuação para a Capadócia. No 
caminho, visita da cidade subterrânea 
de Saratli construída por comunidades 
cristãs para se protegerem dos ataques 
árabes. Chegada ao hotel na Capadócia. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Dia dedicado a visita 
desta fantástica região, única no mun-
do: Vale de Goreme, com as suas igrejas 
rupestres, com pinturas dos séculos X e 
XI; visita da aldeia troglodita de Uçhisar, 
o vale Paşabag, com suas chaminés de 
fada mais espetaculares da Capadócia, 
o vale Derbent com suas curiosas for-
mações naturais e tempo para ateliê de 
artesanato, como tapetes e ônix, pedras 
semipreciosas. Jantar e hospedagem 
no hotel.  
 
DIA 07 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída cedo para 

GRÉCIA
• Os preços podem variar durante 

o período de Congressos, Feiras 
e Eventos especiais.  

TURQUIA
• O Grande Bazar está fechado 

no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante as festas religiosas, os 
bazares e alguns monumentos 
estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira    
De 10/Abr a 16/Out/2023
(Exceto na saída de 05/Jun: 
Data fechada) 

Hotéis 4* Hotéis 5*

Datas de saída Em triplo Em duplo Supl. Sgl Em triplo Em duplo Supl. Sgl

10/Abr-16/Out 2.170 2.295 1.180 2.340 2.530 1.465

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) DLX / STD 250 / 145 270 / 160 215 / 140 250 / 145 270 / 160 215 / 140

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 40

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

* Hotéis previstos ou similares: DLX: Yunak Evleri / Dere Suites  -  STD: New Utopia / Alfina

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 3259

16 dias
A PARTIR DE 

2.170€
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Pamukkale. No caminho, visita de uma 
pousada Seljuk na lendária Rota da 
Seda, que servía como ponto de pa-
rada para as caravanas de comércio, 
peregrinação ou militares. Seguiremos 
para Pamukkale, onde teremos tempo 
livre para conhecê–la melhor. Jantar e  
hospedagem.
 
DIA 08 – PAMUKKALE – ÉFESO – 
ESMIRNA (OU KUSADASI) 
Café da manhã. Saída para Éfeso e 
visita às suas ruínas, a cidade dedi-
cada a Ártemis, Odeon, o Templo de 
Adriano, a Casa do Amor, a Biblioteca 
de Celso, Ágora, a Rua de Mármore e o 
Teatro. Visita à casa da Virgem Maria. 
Faremos uma parada em um centro de 

produção de couro. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 09 – ESMIRNA/KUSADASI – 
ATENAS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo (não inclu-
ído) com destino a Atenas. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 10 – ATENAS – EPIDAURO – 
MICENAS – OLÍMPIA
Café da manhã. Saída em direção ao 
Canal de Corinto, onde faremos nossa 
primeira parada. Continuação para Epi-
dauro para visitar o seu teatro e o Mu-
seu de Esculápio. Continuaremos para a 
cidade de Náuplia. A última parada é em 

Micenas, visitando a Acrópole, o Portão 
dos Leões e a Tumba de Agamenon. Saí-
da para Olímpia. Jantar e hospedagem.

DIA 11 – OLÍMPIA –
PATRAS – DELFOS
Café da manhã. Visita da Antiga Olím-
pia, local dos Jogos Olímpicos da Anti-
guidade. Visita ao Museu Arqueológico. 
Continuação por estrada a Delfos. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 12 – DELFOS – KALAMBAKA
Café da manhã. Saída para visitar o 
Museu de Delfos, com a sua famosa es-
tátua do Auriga de Bronze, e o Museu 
Arqueológico. Saída a Kalambaka. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 13 – KALAMBAKA – 
METEORA – ATENAS
Café da manhã. Visita dos Monasté-
rios de Meteora, erguidos em enormes 
pedras de granito. Saída para Atenas, 
passando por Termópilas, onde está a 
estátua do rei Leônidas de Esparta. Che-
gada em Atenas. Hospedagem.

DIA 14 – ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade onde veremos o Parlamento, 
a Universidade, a Biblioteca Nacional, o 
Palácio Ilion, o Templo de Zeus, a Por-
ta de Adriano, o Estádio Panatenaico e 
muitos outros monumentos típicos. No 
final, visita da Acrópole de Atenas. Tarde 
livre. Hospedagem.

DIA 15 – ATENAS
Café da manhã. Dia livre à disposição 
dos clientes. Hospedagem.

DIA 16 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Voos.
• Bebidas durante as refeições 

incluidas no programa.
• Gorjetas do guia e motorista 

na Turquia. Recomendamos 
5 USD por pax e dia para o 
guia e 3 USD por dia para o 
motorista.

• Vistos.
• Taxa turística local de 

hospedagem na Grécia, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € 
/ 4* = 3 € / 5* = 4 €. 
Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O Preço 
Inclui".

• Todos os traslados indicados. 
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã em Istambul. 
• 2 Visitas de dia inteiro em 

Istambul com almoço incluído 
+ 1 visita de meio dia.

• Guias em espanhol durante as 
visitas.

• Circuito na Turquia de 6 
dias/ 5 noites em regime de 
meia pensão, com guia em 
espanhol.

• 4 noites de hospedagem e 
café da manhã em Atenas. 

• Visita de meio dia da cidade 
de Atenas, incluindo a 
Acrópole.

• Circuito na Grécia de 4 dias/ 
3 noites em regime de meia 
pensão.

• Entradas aos sitios 
arqueológicos indicados no 
roteiro.

• Seguro de viagem

O PREÇO INCLUI

Cidade 

Hotéis

Hotéis 4* (Istambul e Atenas)  Hotéis 5* (Istambul e Atenas) 

Istambul Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon  Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman  

Atenas Athenaeum Grand / Polis Grand   Wyndham Grand / NJV Athens Plaza   

 Circuito pela Turquia – Cat. Única de hotéis (Primeira / Primeira Sup.)

Ancara Grand Mercure / Bilkent / New Park / Holiday inn Cukurambar 

Capadócia Dinler Urgup / Avraysa / Perissia /Mustafa  

Pamukkale Lycus River / Adempira / Colossae Thermal / Richmond  

Esmirna** Kaya Prestige / Blanca / Karaca 

Circuito pela Grécia – Cat. Única de hotéis (Primeira) 

Olímpia Amalia 4* / Arty Grand 5*

Delfos Amalia 4*

Kalambaka Amalia 4*

**É possível que, em algumas datas, a hospedagem seja em Kusadasi em vez de Esmirna.  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – ISTAMBUL
Chegada a Istambul. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.
Nota: Na confirmação, iremos infor-
má-lo do número do portão através 
do qual você tem que deixar o terminal 
para encontrar ao transferista.

DIA 02 – ISTAMBUL
Café da manhã. Visita do Bazar Egíp-
cio (Mercado das Especiarias), e depois 
faremos um pequeno cruzeiro no 
Bósforo, o estreito que separa a Europa 
da Ásia, onde poderemos ver os palácios 
construídos em ambas as margens. Al-
moço. À tarde, visita do bairro de Sulta-
nahmet, incluindo o Hipódromo Roma-
no, a Mesquita Azul e a Basílica de Santa 
Sofia. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para o lado asi-
ático para visitar o Palácio Beylerbeyi, 

construído em mármore branco e usado 
como residência de verão dos sultões. 
Retorno ao lado europeu e visita da 
Cisterna de Yerebatan, a reserva de água 
mais importante da época bizantina. 
Almoço. Continuação para o bairro de 
Eyup, onde encontramos na colina de 
mesmo nome o café Pierre Loti, que tem 
uma vista magnífica do Corno de Ouro. 
Retorno ao hotel. Hospedagem. 

DIA 04 – ISTAMBUL – ANCARA 
Café da manhã. Saída para visitar o 
Palácio Topkapi, residência dos sultões 
do Império Otomano, famoso por sua 
excelente coleção de joias e porcela-
nas. Continuação para o Grande Bazar e 
tempo livre para compras em suas mais 
de 4.000 lojas. Em seguida, por volta das 
12:30hs–13:00hs, saída de ônibus para 
Ancara, passando pela ponte interconti-
nental de Istambul. Chegada em Ancara. 
Jantar e hospedagem no hotel.  

O OLHAR DE HERA
DIA 05 – ANCARA – CAPADÓCIA 
Café da manhã. Visita da capital da 
Turquia, incluindo o Mausoléu de Ata-
turk e o Museu das Civilizações da Ana-
tólia. Continuação para a Capadócia. No 
caminho, visita da cidade subterrânea 
de Saratli construída por comunidades 
cristãs para se protegerem dos ataques 
árabes. Chegada ao hotel na Capadócia. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 06 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Dia dedicado a visita 
desta fantástica região, única no mundo: 
Vale de Goreme, com as suas igrejas ru-
pestres, com pinturas dos séculos X e XI; 
visita da aldeia troglodita de Uçhisar, o 
vale Paşabag, com suas chaminés de fada 
mais espetaculares da Capadócia, o vale 
Derbent com suas curiosas formações 
naturais e tempo para ateliê de artesana-
to, como tapetes e ônix, pedras semipre-
ciosas. Jantar e hospedagem no hotel.  

GRÉCIA
• Os preços podem variar 

durante o período de 
Congressos, Feiras e Eventos 
especiais. 

TURQUIA
• O Grande Bazar está fechado 

no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante as festas religiosas, os 
bazares e alguns monumentos 
estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Sexta-feira 
De 14/Abr a 13/Out/2023
(Exceto na saída de 09/Jun: Data 
fechada) 

Hotéis 4* Em triplo Em duplo Sup. Sgl

14/Abr-02/Jun + 08-22/Set 2.370 2.695 1.370

09/Jun-01/Set 2.785 3.110 1.600

29/Set-13/Out 2.595 2.900 1.640

Hotéis 5* Em triplo Em duplo Sup. Sgl

14/Abr-02/Jun + 08-22/Set 2.840 3.105 1.770

09/Jun-01/Set 3.310 3.715 2.180

29/Set-13/Out 3.075 3.400 2.050

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) Cat. 
Standard

160 175 155

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) Cat. Deluxe 280 295 235

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 45

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

(1)  Hotéis previstos ou similares: Standard: New Utopia / Alfina - Deluxe: Yunak Evleri / Dere Suites  

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 4070 

16 dias
A PARTIR DE 

2.370€



SANTORINI

EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2023-2024 l  223 

DIA 07 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída cedo para 
Pamukkale. No caminho, visita de uma 
pousada Seljuk na lendária Rota da Seda, 
que servía como ponto de parada para as 
caravanas de comércio, peregrinação ou 
militares. Seguiremos para Pamukkale, 
onde teremos tempo livre para conhecê–
la melhor. Jantar e hospedagem.

DIA 08 – PAMUKKALE – ÉFESO – 
ESMIRNA (OU KUSADASI)
Café da manhã. Saída para Éfeso e vi-
sita às suas ruínas, a cidade dedicada a 
Ártemis, Odeon, o Templo de Adriano, a 
Casa do Amor, a Biblioteca de Celso, Ágo-
ra, a Rua de Mármore e o Teatro. Visita 
à casa da Virgem Maria. Faremos uma 
parada em um centro de produção de 
couro. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 09 – ESMIRNA 
(OU KUSADASI) – SAMOS
Café da manhã no hotel. Na hora pre-

vista, traslado para o porto para em-
barcar em um ferry com destino a ilha 
grega de Samos. Chegada e traslado 
ao hotel. Tarde livre para desfrutar das 
praias ou descubrir a ilha. Hospedagem.

DIA 10 – SAMOS – MYKONOS 
Café da manhã. Na hora prevista, tras-
lado para o porto para embarcar em um 
ferry com destino a ilha de Mykonos. 
Chegada e traslado ao hotel. Tarde livre 
para aproveitar a ilha. Hospedagem.

DIA 11 – MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre na ilha para des-
frutar do sol, do mar com as suas maravi-
lhosas praias, bem como da beleza desta 
ilha mágica, com a sua incrível vida noctur-
na. Possibilidade de visitar opcionalmente a 
Ilha Sagrada de Delos, local de nascimento 
de Apolo e Ártemis. Hospedagem.

DIA 12 – MYKONOS – SANTORINI  
Café da manhã. Na hora prevista, tras-
lado para o porto para embarcar em 

um ferry com destino a ilha de Santorini. 
Chegada e traslado ao hotel. Tarde livre 
para aproveitar a ilha. Hospedagem.

DIA 13 – SANTORINI  
Café da manhã. Dia livre para desfru-
tar desta maravilhosa ilha única pela 
sua morfologia e pelas suas pitorescas 
aldeias penduradas à beira da falésia, 
pelas suas praias de areia preta, bran-
ca e vermelha. Possibilidade de visitar 
opcionalmente o vulcão submerso. 
Hospedagem.

DIA 14 – SANTORINI – ATENAS 
Café da manhã. Na hora prevista, tras-
lado para o porto para embarcar em 
um ferry com destino a Atenas. Che-
gada ao porto do Pireu, desembarque e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 15 – ATENAS   
Café da manhã. De manhã, visita da 
cidade de Atenas: Calimármaro, o Arco 
de Adriano, o Parlamento, o Monu-
mento ao Soldado Desconhecido e a 
tradicional troca de guarda na Praça 
da Constituição–Praça Sintagma. Pra-
ça da Concordia–Praça Omonia. Acró-
pole; Os Propileos, o templo Jônico 
de Atena Nice, Partenon. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 16 – ATENAS – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

• Bebidas durante as refeições 
incluidas no programa.

• Gorjetas do guia e motorista na 
Turquia. Recomendamos 5 USD 
por pax e dia para o guia e 3 
USD por dia para o motorista.

• Vistos.
• Taxa turística local de 

hospedagem na Grécia, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € / 
4* = 3 € / 5* = 4 €. Pagamento 
direto aos hotéis pelos 
clientes. 

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O Preço 
Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

• Todos os traslados indicados. 
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã em Istambul. 
• 2 Visitas de dia inteiro em 

Istambul com almoço incluído 
+ 1 visita de meio dia.

• 5 noites de circuito na parte 
asiática da Turquia em meia 
pensão (Circuito com guia em 
espanhol).

• 1 noite em Samos, 2 em 
Mykonos, 2 em Santorini e 
2 em Atenas em regime de 
hospedagem e café da manhã. 

• Tkts ferry classe econômica: 
Samos/Mykonos + Mykonos/
Santorini + Santorini/Pireu

• Visita de meio dia da cidade 
de Atenas.

• Entradas aos sitios 
arqueológicos.

• Guias em espanhol durante as 
visitas.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade Hotéis 4* (Istambul e Grécia) Hotéis 5* (Istambul e Grécia)

Istambul Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman

Circuito pela Turquia – Cat. Única de hotéis (Primeira / Primeira Sup.)

Ancara Grand Mercure / Bilkent / New Park / Holiday inn Cukurambar

Capadócia Dinler Urgup / Avraysa / Perissia /Mustafa 

Pamukkale Lycus River / Adempira / Colossae Thermal / Richmond 

Esmirna** Kaya Prestige / Blanca / Karaca

Samos Samaina Inn Proteas Blu

Mykonos Alkistis / Manoulas Beach / Pelican Bay Royal Myconian / Myconian Imperial

Santorini El Greco / Santorini Palace / Rose Bay Majestic

Atenas Kubic / Athenaeum Grand / Polis Grand Wyndham Grand / Grand Hyatt

**É possível que, em algumas datas, a hospedagem seja em Kusadasi em vez de Esmirna. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – ATENAS
Chegada em Atenas. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. Saída para o tour de 
Atenas incluindo a Acrópole. Visitare-
mos o centro da cidade, incluindo: a 
Praça Sintagma, o Parlamento, o Mo-
numento ao Soldado Desconhecido e a 
Biblioteca Nacional. No caminho para a 
Acrópole, veremos o Arco de Adriano e o 
Templo de Zeus Olímpico. Breve parada 
no Estádio Panatenaico. Após a pano-
râmica, visita da espetacular Acrópole. 
Tarde livre. Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS – MYKONOS
Café da manhã. Traslado para o porto 
para embarcar no ferry com destino a 
Mykonos. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 04 – MYKONOS
Café da manhã. Dia livre na ilha a dis-
posição dos clientes. Hospedagem.

DIA 05 – MYKONOS –
SANTORINI
Café da manhã. Traslado para o por-
to de Mykonos para embarcar no fer-
ry com destino a Santorini. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

EGEU E CAPADÓCIA
DIA 06 – SANTORINI
Café da manhã. Dia livre na ilha a dis-
posição dos clientes. Hospedagem.

DIA 07 – SANTORINI – ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo (não incluí-
do) com destino a Istambul. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Na confirmação, iremos infor-
má-lo do número do portão através 
do qual você tem que deixar o terminal 
para encontrar ao transferista .

DIA 08 – ISTAMBUL
Café da manhã e visita de dia intei-

NOVIDADE

GRÉCIA
• Os preços podem variar 

durante o período de 
Congressos, Feiras e Eventos 
especiais. 

TURQUIA
• O Grande Bazar está fechado 

no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante as festas religiosas, os 
bazares e alguns monumentos 
estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Diárias  
De 15/Abr a 15/Oct/2023
(Exceto nas saídas de 29/Mai a 
05/Jun: Datas fechadas)

Hotéis 4* Hotéis 5*

Datas de saída Em triplo Em duplo Supl. Sgl Em triplo Em duplo Supl. Sgl

15/Abr-20/Mai + 01-15/Out 2.075 2.230 940 2.505 2.710 1.285

21/Mai-20/Jun + 16-30/Set 2.210 2.390 1.050 2.770 3.090 1.725

21/Jun-15/Set 2.400 2.590 1.010 2.915 3.370 1.995

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) DLX / STD 250 / 145 270 / 160 215 / 140 250 / 145 270 / 160 215 / 140

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 40

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

* Hotéis previstos ou similares: DLX: Yunak Evleri / Dere Suites -  STD: New Utopia / Alfina

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 4088 

11 dias
A PARTIR DE 

2.075€
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ro à cidade de Istambul. Visitas aos 
monumentos marcantes dos Impérios 
Otomano e Bizantino, o Hipódromo Ro-
mano, Santa Sofia, Mesquita Azul, Palá-
cio Topkapi, os túmulos dos Sultões e o 
Grande Bazar com mais de 4000 lojas. 
Almoço em restaurante local e regresso 
ao hotel no final da tarde (alguns mo-
numentos fecham um dia por semana. 
Por favor consultar). Retorno ao hotel. 
Hospedagem. 

DIA 09 – ISTAMBUL – CAPADÓCIA   
Café da manhã. Saída do hotel para 
visitar o Bazar Egípcio e, a seguir, pas-
seio de barco pelo Bósforo, estreito que 
separa a Europa da Ásia, onde podemos 
apreciar a grande beleza das florestas de 
Istambul, seus palácios e os yalı, palácios 
de madeira construídos em ambas mar-

gens. À tarde, traslado ao aeroporto para 
embarcar em um voo (incluído) com 
destino a Capadócia. Chegada e traslado 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 10 – CAPADÓCIA   
Café da manhã. Começaremos nos-
sa excursão visitando o museu mo-
nastério ao ar livre de Göreme, onde 
veremos as igrejas rupestres da era 
bizantina com vários afrescos impor-
tantes e bonitos da época do cresci-
mento do cristianismo. Visitaremos a 
aldeia de Ortahisar. Seguiremos para 
a famosa fortaleza de Uçhisar para 
contemplar as mais belas vistas da 
região da Capadócia. Durante a tar-
de, após o almoço, visitaremos o fa-
moso vale onde estão localizadas as 
Chaminés das Fadas, as mais caracte-

rísticas desta região. Seguiremos para 
uma cidade subterrânea, onde os pri-
meiros cristãos se refugiaram durante 
as invasões inimigas. Para terminar o 
dia, visitaremos uma escola de fabri-
cação de tapetes, onde serão apre-
sentados os famosos tapetes turcos. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 11 – CAPADÓCIA – ISTAMBUL 
– CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto para embarcar em um voo de 
conexão (incluído) para Istambul. Fim 
dos serviços.
Nota: É muito importante que nos in-
forme o seu voo de saída de Istambul 
para reservar o voo Capadócia–Istam-
bul e poder fazer a conexão.

• Voos.
• Bebidas durante as refeições 

incluidas no programa.
• Gorjetas do guia e motorista 

na Turquia. Recomendamos 
5 USD por pax e dia para o 
guia e 3 USD por dia para o 
motorista.

• Vistos.
• Taxa turística local de 

hospedagem na Grécia, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € 
/ 4* = 3 € / 5* = 4 €. 
Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção "O 
Preço Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados indicados.
• 2 noites de hospedagem e 

café da manhã em Atenas.
• 2 noites de hospedagem e 

café da manhã em Mykonos.
• 2 noites de hospedagem 

e café da manhã em 
Santorini.

• Visita de meio dia de Atenas, 
incluindo a Acrópole.

• Ferry Atenas/Mykonos/
Santorini.

• Todos os traslados conforme 
roteiro.

• 2 noites de hospedagem e 
café da manhã em Istambul.

• 2 noites em regime de meia 
pensão na Capadócia.

• Visita de dia inteiro de 
Istambul e da cidade velha 
com almoço.

• Visita de meio dia do 
Bósforo. 

• Visita de dia inteiro da 
Capadócia com almoço.

• Ingressos nos lugares 
históricos durante as 
excursões guiadas.

• Bilhete de avião Istambul/
Capadócia/Istambul.

• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Cidade  Hotéis 4* Hotéis 5*

Atenas Polis Grand / Kubic Wyndham Grand / Grand Hyatt

Mykonos Yiannaki / Pelican Bay Royal Myconian / Myconian Imperial

Santorini Hermes / Epavlis Majestic

Istambul Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon  Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman  

Capadócia Altinoz / By Capadocia / Suhan Perissia / Mustafa / Avrasya

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – ATENAS
Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para conhe-
cer a cidade. Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. Começaremos o dia 
com a visita panorâmica de Atenas. 
Passando pelo Propileu da Acrópolis, a 
bela geometria do Partenón se desdo-
brará diante de nossos olhos e depois 
o Erecteion. Seguiremos pela Colina de 
Filipapos, Arco de Adriano, Parlamento 
com a Tumba do Soldado Desconhecido 
e a cidade moderna. Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS – CORINTO – 
EPIDAURO – MICENAS – OLÍMPIA
Café da manhã. Saída em direção ao 
Canal de Corinto, onde faremos nossa 
primeira parada. Continuação para Epi-
dauro para visitar o seu teatro e o Mu-
seu de Esculápio. Continuaremos para a 
cidade de Náuplia. A última parada é em 

Micenas, visitando a Acrópole, o Portão 
dos Leões e a Tumba de Agamenon. Saí-
da para Olímpia. Jantar e hospedagem.

DIA 04 – OLÍMPIA – DELFOS
Café da manhã. Visita da Antiga Olím-
pia, local dos Jogos Olímpicos da Anti-
guidade. Visita ao Museu Arqueológico. 
Continuação por estrada a Delfos. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 05 – DELFOS – KALAMBAKA
Café da manhã. Saída para visitar o 
Museu de Delfos, com a sua famosa es-
tátua do Auriga de Bronze, e o Museu 
Arqueológico. Faremos uma parada para 
tirar fotos da estátua de Leônidas nas 
Termópilas. Saída a Kalambaka. Jantar e 
hospedagem.

DIA 06 – KALAMBAKA – 
METEORA – ATENAS
Café da manhã. Visita dos Monasté-
rios de Meteora, erguidos em enormes 

GRÉCIA CLÁSSICA 
E EGITO COM CRUZEIRO

pedras de granito. Retorno a Atenas. 
Hospedagem.

DIA 07 – ATENAS – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-
no ao Cairo (não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 08 – CAIRO – LUXOR
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com destino 
a Luxor (não incluído). Chegada e tras-
lado ao porto fluvial para embarque no 
cruzeiro pelo Nilo em Pensão Com-
pleta. Neste mesmo dia visitaremos a 
margem oriental do Nilo, onde poderá 
visitar o Templo de Karnak e Luxor. Per-
noite a bordo.

DIA 09 – LUXOR – EDFU
Pensão completa a bordo. Visita a 
Necrópole de Tebas, incluindo o famo-
so Vale dos Reis, a vista panorâmica do 

• A visita regular de Atenas na 
temporada de novembro a 
março opera em espanhol às 
terças-feiras e sábados. Resto 
dos días opera em inglês.

• Os hotéis durante o circuito 
clássico na Grécia são de 
categoría única.

• No Egito, a ordem das visitas 
pode sofrer variações.

• Consultar suplemento 
obrigatório para jantares 
de gala nos dias 24 e 31 de 
dezembro.

• Por favor, envie uma cópia 
do seu passaporte para poder 
confirmar a reserva.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Segunda-feira   
De 27/Mar/2023 a 25/Mar/2024

Cat. Prata Cat. Ouro
Em triplo Em duplo Sup. single Em triplo Em duplo Sup. single

27/Mar-03/Abr 2.775 2.875 1.605 2.995 3.160 1.755

10-24/Abr  + 11-25/Dez 2.635 2.705 1.535 2.810 2.980 1.595

25/Set-23/Out + 04-11/Mar 2.445 2.550 1.420 2.625 2.785 1.530

18-25/Mar 2.645 2.780 1.405 2.880 3.035 1.595

Resto de datas 2.410 2.480 1.400 2.555 2.720 1.485

Tkt de avião CAI/LXR + ASW/CAI (1) 330 330

(1) Preço neto a reconfirmar no momento da reserva.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 3262 

14 dias
A PARTIR DE 

2.410$
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Templo da Rainha Hatshepsut em Deir 
Al Bahari, único por seus grandes ter-
raços escalonados; o Templo Medinet 
Habu de Ramsés III e os Colossos de 
Memnon, que guardavam a entrada do 
templo funerário do Rei Amenophis III.  
Volta ao barco. Pernoite a bordo.

DIA 10 – EDFU – 
KOM OMBO – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita do tem-
plo do Deus Hórus. Navegação para Kom 
Ombo. Visita ao templo dos deuses Sobek e 
Horaris. Também poderemos observar o Ni-
lômetro, usado pelos antigos egípcios para 
medir o nível da água no Nilo. Continuação 
para Aswan. Pernoite a bordo.

DIA 11 – ASWAN – 
ABU SIMBEL – ASWAN
Pensão completa a bordo. Visita in-

cluída a Abu Simbel de ônibus, onde 
veremos os templos esculpidos no pe-
nhasco ocidental do deserto por Ram-
sés II e dedicados a Amom–Ra. Tam-
bém veremos o Templo de Nefertari, 
dedicado à deusa Hathor. Visitaremos 
também à Barragem Alta, uma grande 
obra de engenharia que retém as águas 
do Rio Nilo, formando o Lago Nasser. 
Visita à Pedreira de Granito Vermelho, 
onde está localizado o famoso obelisco 
inacabado de 41m de altura. À tarde, 
navegaremos em felucca, uma em-
barcação típica de pescadores, para 
visitar exteriormente o Jardim Botâ-
nico, a Ilha Elefantina e o Mausoléu de 
Agha Khan. Pernoite a bordo.

DIA 12 – ASWAN – CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo com desti-

no ao Cairo (não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 13 – CAIRO
Café da manhã. Hoje teremos um 
dia inteiro de visitas. Começare-
mos com o Museu de Antiguidades, 
onde podemos ver o Tesouro de Tut 
Ankh Amon e muito mais dos antigos 
monumentos egípcios. A seguir, ire-
mos ao vale de Gizé onde estão loca-
lizadas as três pirâmides de Quéops, 
Kefren e Miquerinos, construídas há 
mais de 4.500 anos, com a Esfinge 
e o Templo do Vale. A continuação, 
iremos ao Cairo Antigo para visitar a 
Mesquita de Mohamed Aly, com a Ci-
dadela de Saladino e o Bairro Copto. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 14 – CAIRO – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos 
serviços.

• Bebidas durante as refeições e 
jantares indicados no roteiro.

• Na Grécia as gorjetas ao guia e 
motorista são voluntárias.

• Taxa turística local de 
hospedagem na Grécia, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € / 
4* = 3 € / 5* = 4 €. Pagamento 
direto aos hotéis na Grécia 
pelos clientes. 

• Voos internos no Egito (Serão 
oferecidos separadamente. Preço 
a reconfirmar no momento da 
reserva)

• Taxa de serviço no Egito: 
USD 40 por pessoa. Pago 
diretamente no destino pelos 
passageiros ao guia no Egito.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado na seção "O Preço 
Inclui".

O PREÇO NÃO INCLUI

• Todos os traslados.
• Seguro de viagem.

GRÉCIA
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã em Atenas.
• Visita de meio dia da cidade 

de Atenas, incluindo entradas 
a Acrópolis.

• Circuito Clássico de 4 
dias/3 noites em regime de 
meia pensão, com guia em 
espanhol durante todo o 
circuito.

EGITO
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã no Cairo.
• Visita de dia inteiro da cidade 

do Cairo, incluindo: o Museu, 
a Cidadela e as Pirâmides.

• Guia local em espanhol.
• Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias/4 

noites em Pensão Completa.
• Visitas em Luxor, Edfu, Kom 

Ombo e Aswan, conforme 
mencionado no roteiro.

• Visita aos Templos de Abu 
Simbel em ônibus.

O PREÇO INCLUI

Cidade Cat. Prata Cat. Ouro

Atenas
Kubic 4* / Polis Grand 4* / Atheneum Grand 4* / 
Athenaeum Eridanus 4* / Athenian Callirhoe 4*

Wyndham Grand 5* / Royal Olympic 5* / 
Grand Hyatt 5*

Olímpia Amalia 4* / Arty Grand 5*

Delfos Amalia 4*

Kalambaka Amalia 4*

Cairo Barceló Pyramids 4* Ramses Hilton / Grand Nile Tower 5* 

Cruzeiro Emilio / Pioneer II 5* Crown Jewel / Sarah 5*L

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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DIA 01 – ATENAS
Chegada em Atenas. Traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 02 – ATENAS
Café da manhã. Saída para o tour de 
Atenas incluindo a Acrópole. Visitare-
mos o centro da cidade, incluindo: a 
Praça Sintagma, o Parlamento, o Mo-
numento ao Soldado Desconhecido e a 
Biblioteca Nacional. No caminho para a 
Acrópole, veremos o Arco de Adriano e o 
Templo de Zeus Olímpico. Breve parada 
no Estádio Panatenaico. Após a pano-
râmica, visita da espetacular Acrópole. 
Tarde livre. Hospedagem.

DIA 03 – ATENAS – MYKONOS
Café da manhã. Traslado para o 

porto para embarcar em um fer-
ry a Mykonos (tempo de viagem 
05:15hs). Chegada e traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 04 – MYKONOS
Café da manhã. Dia livre na ilha a dis-
posição dos clientes. Hospedagem.

DIA 05 – MYKONOS – 
SANTORINI
Café da manhã. Traslado para o porto 
para embarcar em um ferry a Santorini 
(tempo de viagem 02:30hs). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 06 – SANTORINI
Café da manhã. Dia livre na ilha a dis-
posição dos clientes. Hospedagem.

GRÉCIA E TURQUIA COM 
ILHAS GREGAS

DIA 07 – SANTORINI – 
ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em um voo (não incluí-
do) com destino a Istambul. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.
Nota: Na confirmação, iremos infor-
má-lo do número do portão através 
do qual você tem que deixar o terminal 
para encontrar ao transferista.

DIA 08 – ISTAMBUL
Café da manhã. Visita do Bazar 
Egípcio (Mercado das Especiarias), e 
depois faremos um pequeno cruzei-
ro no Bósforo, o estreito que separa a 
Europa da Ásia, onde poderemos ver 
os palácios construídos em ambas as 
margens. Almoço. À tarde, visita do 

GRÉCIA
• Os preços podem variar 

durante o período de 
Congressos, Feiras e Eventos 
especiais. 

TURQUIA
• O Grande Bazar está fechado 

no domingo e o Palácio de 
Topkapi está fechado na 
terça-feira.

• Durante as festas religiosas, os 
bazares e alguns monumentos 
estarão fechados.

• Habitação Tripla: Na maioria 
dos hotéis será um duplo 
+ cama extra de diferentes 
tamanhos e conforto.

• Durante o Ramadã, as 
principais atrações turísticas 
permanecerão abertas, 
embora os horários possam 
ser modificados.

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE INÍCIO

Terça-feira e Sábados     
De 18/Abr a 14/Out/2023
(Exceto as saídas de 30/Mai e 03/
Jun: Datas fechadas) 

Hotéis 4* Hotéis 5*
Em triplo Em duplo Supl. Sgl Em triplo Em duplo Supl. Sgl

Baixa temporada:    18/Abr-20/Mai + 03-17/Out 2.080 2.245 1.170 2.560 2.705 1.600

Meia temporada:    23/Mai-20/Jun + 16-30/Set 2.215 2.405 1.275 2.825 3.085 2.035

Alta temporada:      24/Jun-12/Set 2.405 2.600 1.235 2.965 3.360 2.305

Supl. 2 noites Hotel Caverna Capadócia (1) DLX / STD 250 / 145 270 / 160 215 / 140 250 / 145 270 / 160 215 / 140

Supl. Hidrofoil Ath/Jmk (duração 3 horas) 40

Supl. por traslados aeroporto SAW em Istambul 40

Supl. Passeio de balão na Capadócia On Request

(1) Hotéis previstos ou similares: DLX: Yunak Evleri / Dere Suites - STD: New Utopia / Alfina

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

R E F. C 3258 

15 dias
A PARTIR DE 

2.080€
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bairro de Sultanahmet, incluindo o 
Hipódromo Romano, a Mesquita Azul 
e a Basílica de Santa Sofia. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 09 – ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para o lado asi-
ático para visitar o Palácio Beylerbeyi, 
construído em mármore branco e usado 
como residência de verão dos sultões. 
Retorno ao lado europeu e visita da 
Cisterna de Yerebatan, a reserva de água 
mais importante da época bizantina. 
Almoço. Continuação para o bairro de 
Eyup, onde encontramos na colina de 
mesmo nome o café Pierre Loti, que tem 
uma vista magnífica do Corno de Ouro. 
Retorno ao hotel. Hospedagem. 

DIA 10 – ISTAMBUL – ANCARA 
Café da manhã. Saída para visitar o 
Palácio Topkapi, residência dos sultões 
do Império Otomano, famoso por sua 

excelente coleção de joias e porcelanas. 
Continuação para o Grande Bazar (fe-
chado aos domingos e feriados religio-
sos) e tempo livre para compras em suas 
mais de 4.000 lojas. Em seguida, por vol-
ta das 12:30hs–13:00hs, saída de ônibus 
para Ancara, passando pela ponte inter-
continental de Istambul. Chegada em 
Ancara. Jantar e hospedagem no hotel.  

DIA 11 – ANCARA – CAPADÓCIA   
Café da manhã. Visita da capital da 
Turquia, incluindo o Mausoléu de Ata-
turk e o Museu das Civilizações da Ana-
tólia. Continuação para a Capadócia. No 
caminho, visita da cidade subterrânea 
de Saratli construída por comunidades 
cristãs para se protegerem dos ataques 
árabes. Chegada ao hotel na Capadócia. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 12 – CAPADÓCIA   
Café da manhã. Dia dedicado a visita 

desta fantástica região, única no mun-
do: Vale de Goreme, com as suas igrejas 
rupestres, com pinturas dos séculos X e 
XI; visita da aldeia troglodita de Uçhisar, 
o vale Paşabag, com suas chaminés de 
fada mais espetaculares da Capadócia, 
o vale Derbent com suas curiosas for-
mações naturais e tempo para ateliê de 
artesanato, como tapetes e ônix, pedras 
semipreciosas. Jantar e hospedagem 
no hotel.  

DIA 13 – CAPADÓCIA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída cedo para 
Pamukkale. No caminho, visita de uma 
pousada Seljuk na lendária Rota da 
Seda, que servía como ponto de pa-
rada para as caravanas de comércio, 
peregrinação ou militares. Seguiremos 
para Pamukkale, onde teremos tempo 
livre para conhecê–la melhor. Jantar e 
hospedagem.

DIA 14 – PAMUKKALE – 
ÉFESO – ESMIRNA/KUSADASI
Café da manhã. Saída para Éfeso e 
visita às suas ruínas, a cidade dedi-
cada a Ártemis, Odeon, o Templo de 
Adriano, a Casa do Amor, a Biblioteca 
de Celso, Ágora, a Rua de Mármore e o 
Teatro. Visita à casa da Virgem Maria. 
Faremos uma parada em um centro de 
produção de couro. Retorno ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 15 – ESMIRNA/KUSADASI – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto para embarcar em um voo de 
conexão (incluído) para Istambul. Fim 
dos serviços.

• Traslados indicados.
• 2 noites de hospedagem e 

café da manhã em Atenas.
• 2 noites de hospedagem e 

café da manhã em Mykonos.
• 2 noites de hospedagem e 

café da manhã em Santorini. 
• Visita de meio dia de Atenas, 

incluindo a Acrópole.
• Ferry Atenas/Mykonos/

Santorini.
• 3 noites de hospedagem e 

café da manhã em Istambul.
• 2 Visitas de dia inteiro em 

Istambul com almoço + 1 
visita de meio dia.

• Circuito na Turquia de 6 
dias / 5 noites em meia 
pensão em ônibus com ar-
condicionado.

• Guias em espanhol para as 
visitas.

• Guia acompanhante durante 
o circuito na Turquia.

• Ingressos nos lugares 
históricos durante as 
excursões guiadas.

• Bilhete de avião Esmirna / 
Istambul em classe turística 
(Permitido máximo 15kg por 
bagagem despachada)

• Seguro de viagem.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Voo Santorini/ Istambul.
• Bebidas durante as refeições 

incluidas no programa.
• Gorjetas do guia e motorista 

na Turquia. Recomendamos 
5 USD por pax e dia para o 
guia e 3 USD por dia para o 
motorista.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Taxa turística local de 

hospedagem na Grécia, por 
habitação e noite: 3* = 1,50 € 
/ 4* = 3 € / 5* = 4 €. 
Pagamento direto aos 
hotéis pelos clientes. 

• Qualquer outro serviço não 
especificado na seção 
"O Preço Inclui".

O PREÇO INCLUI

Cidade Hotéis 4* (Grécia e Istambul) Hotéis 5* (Grécia e Istambul)

Atenas Athenaeum Eridanus/Polis Grand Wyndham Grand / Grand Hyatt

Mykonos Yiannaki / Pelican Bay Myconian Kyma / Royal Myconian / Nimbus

Santorini Hermes / Epavlis Tamarix del Mar / Majestic / Daedalus

Istambul Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman 

Circuito pela Turquia – Cat. Única de hotéis (Primeira / Primeira Sup.)

Ancara Grand Mercure / Bilkent / New Park / Holiday inn Cukurambar

Capadócia Dinler Urgup / Avraysa / Perissia /Mustafa 

Pamukkale Lycus River / Adempira / Colossae Thermal / Richmond 

Esmirna** Kaya Prestige / Blanca / Karaca

**É possível que, em algumas datas, a hospedagem seja em Kusadasi em vez de Esmirna. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
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 SEÚL
WANAKA

Em Duplo Sup. Sgl

01-30/Abr + 01/Set/30Mar 4.595 1.130
01/Mai-31/Ago 4.140 855

Nota: Disponibilidade, suplemento e condições de pagamento devem ser solicitados com 
antecedência para todas reservas REGULARES incluídas no período de 18 a 31 
de dezembro de 2023. Esta condição também afetará as reservas de serviços em 
PRIVADO.

PREÇOS POR PESSOA EM  USD

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

• Excursões sujeitas às 
condições meteorológicas.

• A excursão a Milford Sound 
está sujeita às condições 
climáticas. Em caso de 
cancelamento, será oferecida 
a excursão Doubtful Sound, 
pagando um suplemento 
adicional diretamente à 
empresa Real Journeys. 
(Sujeito a disponibilidade no 
dia da viagem).

• O preço do voo interno pode 
aumentar sem aviso prévio e 
o preço final será informado 
na confirmação da reserva.

NOTA IMPORTANTE

DATAS DE INÍCIO

2023
Abr:  05 19
Mai: 03 17
Jun:  14 28
Jul:  12 26
Ago:  09 16
Set:  06 13 20
Out:  04 11 18 25
Nov:  08 15 22
Dez:  13 27
2024
Jan:  10 17
Fev:  07 14 28
Mar:  13 27

R E F. C 3267 

9 dias
A PARTIR DE

4.140$

DIA 01 – AUCKLAND
Chegada ao aeroporto e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.  

DIA 02 – AUCKLAND 
Café da manhã. Visita em direção à 
Costa Oeste no Parque Regional Mu-
riwai, característico por sua costa de 
areia preta. Esta praia é muito procurada 
para a prática de surf e por normalmen-
te habitar uma colônia de gansos-pa-
tolas, magníficas aves que expandem 
as suas asas até mais de um metro de 
comprimento. Visita do Museu de Au-
ckland, com sua interessante coleção de 
arte e relíquias Maori e Polinésia, depois 
visitaremos o bairro de Parnell onde 
passearemos por um dos bairros mais 
antigos de Auckland e continuaremos 
até Mission Bay. Em seguida, retornare-
mos ao centro da cidade com uma vi-
sita ao Viaduto de Auckland. A seguir, 
teremos a 'Experiência All Black', onde 

onde veremos milhares de luzes brilhan-
tes que formam a Gruta Glowworm. Ao 
entrar nesta galáxia de minúsculas luzes 
vivas, ficaremos fascinados e intrigados 
com os pequenos insetos que iluminam 
seu caminho. Almoço em um restau-
rante local, onde poderá desfrutar de 
um tradicional churrasco ao estilo neo-
zelandês. Continuaremos para Rotorua, 
onde seremos trasladados ao hotel. À 
tarde, visitaremos Te Puia, Reserva Ter-
mal e Centro Cultural Maori com o Insti-
tuto Nacional de Artes e Ofícios da Nova 
Zelândia, onde funciona uma presti-
giada escola de escultura em madeira. 
Nesta reserva, podemos observar vários 
depósitos de sílica e lama em ebulição e 
faremos um passeio pelos gêiseres que 
fazem parte dela. Em seguida, seremos 
recebidos de maneira tradicional e assis-
tiremos a uma demonstração de danças 
e canções maori. Mais tarde, desfrutare-
mos de um jantar típico cultural Maori. 
Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 04 – ROTORUA – 
CHRISTCHURCH
Café da manhã. De manhã, visitare-
mos a reserva termal de Waimangu, um 
extenso vale com abundante atividade 
geotérmica, onde podemos observar o 
efeito da erupção do Monte Tarawera 
em 1886. No final, traslado ao aeropor-

NOVA ZELÂNDIA 
”AOTEAROA”

aprenderemos sobre a história e a paixão 
dos All Blacks, que nos permitirá celebrar 
a herança, as conquistas e a cultura do 
rúgbi da Nova Zelândia. Terminaremos 
com uma visita à Sky Tower, a Auckland 
Tower com 328 metros de altura. De lá, 
poderá admirar uma vista única da cida-
de e suas duas baías: Waitemata e Ma-
nukau. Retorno ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – AUCKLAND – 
WAITOMO – ROTORUA
Café da manhã. Saída para Waitomo 
para visitar as famosas Cavernas de 
Waitomo Glowworm. Começaremos a 
jornada ao sul de Auckland sobre as co-
linas de Bombay, através da rica região 
agrícola de Waikato. Ao chegar a Waito-
mo, desfrutaremos de uma visita guiada 
que nos levará por mais de 250 metros 
de impressionantes paisagens subterrâ-
neas. O destaque desta visita é um pas-
seio de barco ao longo do Rio Waitomo, 

INCLUÍDO
1 VOO
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WAITOMO

Cidade Hotel
Auckland Grand Millenium Auckland 4* Sup.
Rotorua Millenium Hotel 4*
Christchurch Distinction Christchurch 4*Sup
Wanaka Edgewater Resort 4*
Queenstown Millenium Hotel Queentown 4*

HOTÉIS PREVISTOS  OU SIMILARES

• Traslados de chegada e saída.
• Hospedagem e café da 

manhã nos hotéis previstos 
ou similares.

• 2 almoços, 1 jantar, 1 
degustação de sobremesa 
Pavlova, 1 degustação de 
vinhos e 1 aperitivo.

• Bilhete de avião Rotorua/
Christchurch.

• Transporte em veículo 
particular (reserva-se o 
direito de operar alguns 
passeios em ônibus regular 
para grupos com um número 
reduzido de participantes)

• Guia em espanhol (reserva-se 
o direito de operar alguns 
passeios com guia/motorista 
para grupos com um número 
reduzido de participantes)

• Ingressos para as atrações 
e barco de acordo com o 
roteiro.

• Impostos.
• Check-in no hotel a partir das 

15:00hs e Check-out no hotel 
antes das 10:00hs.

• Seguro de viagem.

• Vistos.
• Bebidas nas refeições incluídas 

no programa (exceto café, chá 
e água).

• Gorjetas aos motoristas e 
guias.

• Jantar de Gala de Natal e Fim 
de Ano.

• Maleteiros.
• Ingressos para câmeras de 

foto/vídeo nos monumentos 
(pagamento direto).

• Despesas pessoais ou qualquer 
outro serviço que não esteja 
indicado como incluído em 
nosso roteiro.

O PREÇO NÃO INCLUI

O PREÇO INCLUI

to de Rotorua para embarcar em um voo 
(incluído) com destino a Christchurch. 
Chegada e passeio pela cidade de Chris-
tchurch. Após o término da visita, tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 05 – CHRISTCHURCH – 
WANAKA
Café da manhã. Saída para o Lago 
Tekapo, um belo lago alpino de águas 
turquesas cristalinas rodeado por mon-
tanhas, onde teremos a oportunidade 
de visitar a emblemática Igreja do Bom 
Pastor. Em seguida, nossos anfitriões 
kiwis nos irão receber em sua casa, onde 
podemos desfrutar de uma degustação 
da famosa sobremesa da Nova Zelândia, 

Pavlova. Continuação da viagem para 
Wanaka. Durante o passeio poderemos 
ver vistas impressionantes do Monte 
Cook, o pico mais alto do país (3750m) e 
lagos glaciais turquesa. Continuaremos 
nossa jornada pela área de MacKenzie 
Country para chegar ao nosso hotel em 
Wanaka. Hospedagem.

DIA 06 – WANAKA – 
QUEENSTOWN
Café da manhã. Manhã livre para pas-
sear pelo espetacular lago e sua cidade 
cheia de cafés e lojas. Ao meio-dia, saída 
de Wanaka para Queenstown, passan-
do pela cidade mineira de Arrowtown. 
Visitaremos a "Bungy Bridge" (salto 

não incluído) onde se originou o co-
nhecido "bungee jumping". Em seguida, 
visitaremos um vinhedo na região de 
Central Otago, onde desfrutaremos de 
uma degustação de vinhos produzidos 
localmente e, posteriormente, de um 
aperitivo. Continuação para a cidade 
de Queenstown e um breve passeio pelo 
centro desta cidade. Chegada ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 07 – QUEENSTOWN – 
EXCURSÃO A MILFORD SOUND
Café da manhã. Excursão de dia intei-
ro a Milford Sound (sujeito às condições 
climáticas, ver “Notas importantes”), 
percorrendo o Parque Nacional dos Fior-
des. Um passeio de barco nos levará ao 
Mar da Tasmânia para poder apreciar o 
quão magnífico é este fiorde, Mitre Peak 
e Bowen Falls. Durante a viagem, almo-
ço incluído. Retorno a Queenstown de 
ônibus ou avião ou helicóptero, sobre-
voando o parque até chegar à cidade 
(custo adicional). Esta reserva será feita 
no destino, pois está sujeita às condi-
ções meteorológicas. Hospedagem.

DIA 08 – QUEENSTOWN
Café da manhã.  Dia livre para poder re-
alizar atividades opcionais. Hospedagem.

DIA 09 – QUEENSTOWN – 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços.
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Devido à quantidade de países a visitar e à legisla-
ção particular de cada país sobre vistos e vacinas, 
aconselhamos contatar os respetivos consulados e 
embaixadas para uma informação completa e atua-
lizada. É muito importante que quando solicitem sua 
reserva, verifiquem e tramitem documentação antes 
da viagem para que tudo seja certo. Um visto ou car-
ta de convite errada o não paga, você não poderá 
entrar ao pais do destino. É imprescindível levar toda 
a documentação necessária em ordem para não ter 
problemas nos países de destino.

Na maioria destes programas as partidas estão GA-
RANTIDAS e se baseiam num mínimo de pessoas 
(2 pessoas), e outros programas são regulares com 
partidas fixas num determinado dia da semana. Em 
cada caso está perfeitamente indicado em cada 
itinerário, a maior parte destes itinerários são EX-
CLUSIVOS para a SURLAND. Alguns dos itinerários 
ou programas têm incluído no preço os trajetos em 
avião, trem, ferry ou barco. Ver em cada caso.

Em todos os itinerários está perfeitamente indica-
do os hotéis e categoria que utilizamos em cada um 
deles. É hotelaria escolhida pela SURLAND, com uns 
critérios muito estritos no que diz respeito à qua-
lidade e ao serviço, e também no que diz respeito 
à localização. No caso dos programas do Extremo 
Oriente, e especialmente os destinos da Índia, In-
dochina e Japão, escolhemos somente Hotéis de 
categoria PRIMEIRA, PRIMEIRA SUP. OU LUXO para 
nossos programas, para oferecer nesses destinos não 
só PREÇOS, mas também qualidade e satisfação para 
nossos passageiros

Em cada programa se informa no quadro de preços 
o tipo de quarto que se pode confirmar. Em alguns 
casos se diferencia o preço entre triplo e duplo, e 
noutros casos está descrito “Preço por pax em Du-
plo/Triplo” que significa que é possível reservar 3 
pessoas no mesmo quarto, mas o preço por pessoa 
para 3 pax em triplo será o mesmo que para 2 pax 
em duplo. Por último, quando só informamos preço 
por pessoa em duplo quer dizer que não é possível 
reservar quarto triplo. 
É importante saber que na maioria dos casos o quar-
to triplo é um duplo + cama suplementar um pouco 
mais pequena. Não se recomenda quando viajam 3 
adultos. 
Quando se solicita 1 triplo em lugares onde não é 
possível reservar, se confirmará sempre 1 duplo + 1 
single

No geral, em todos nossos itinerários está incluído o 
café da manhã Buffet nos Hotéis. Nos itinerários de 
ÍNDIA, TAILÂNDIA, CHINA E JAPÃO, temos para nos-
sos passageiros incluídos o AMERICAN BREAKFAST.
Nas refeições em rota ou nas meias pensões incluí-
das nos itinerários, embora varie muito de uns países 
para outros, damos sempre prioridade à comida de 
tipo ocidental para nossos passageiros, se bem que 
nossos clientes terão a possibilidade de desfrutar 
nos menus da possibilidade das fantásticas cozinhas 
locais. 

Todos nossos itinerários têm a possibilidade de adi-
cionar noites extras, para o começo ou final de tour. 
Solicite à agência de viagens ou atacadista, os valo-
res de estas noites extra.

INFORMAÇÃO DE INTERESSE, RECOMENDAÇÕES 
E NOTAS IMPORTANTES SOBRE OS ITINERÁRIOS E 

PROGRAMAS APRESENTADOS NESTE MANUAL.

Devido à grande diversidade de países, itinerários e programas, as notas e 
sugestões que lhes damos a seguir são de uma forma genérica. Cada país tem 
suas próprias caraterísticas e em cada caso podemos facilitar uma informação 
mais completa sobre cada uma das distintas recomendações.

CALIDADE IDEAL... AO MELHOR PREÇO

PASSAPORTE, VISTOS E VACINAS QUARTOS NOS HOTÉIS

CAFÉS DA MANHÃ, MEDIA PENSÃO, 
ALMOÇOS e/ou JANTARES INCLUIDOS

NOITES ADICIONAIS

ITINERÁRIOS E PROGRAMAS

HOTELERÍA
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Utilizamos em todos nossos itinerários veículos có-
modos e de alta qualidade para o decorrer dos iti-
nerários. Dependendo do número de passageiros em 
cada partida pode ser auto privado, mini ônibus ou 
van para a realização do itinerário. Também nas par-
tidas regulares mini ônibus ou ônibus de luxo. Em 
alguns itinerários, como o caso da China, temos um 
número máximo de passageiros num tour, para dar 
um serviço ótimo aos nossos clientes.
Em muitos itinerários também têm incluídos trajetos 
em avião, ferry, barco ou trem. Comprovar em cada 
um dos itinerários se estes serviços estão incluídos 
no preço final ou têm que ser previstos pelo agente 
de viagens ou operador atacadista.
Os traslados desde os aeroportos, estações, barco etc. 
são sempre prestados de forma individual ou cole-
tiva. Sempre são com assistência em espanhol, no 
entanto em alguns países onde o espanhol não seja 
tão acessível, o serviço pode ser em inglês.  

Em todos os itinerários sempre está incluído o guia 
acompanhante e/ou local de FALA ESPANHOLA 
(atenção especial para os clientes brasileiros). Nos 
itinerários onde existem traslados de uma cidade à 
outra em avião, ferry, trem ou barco, não estarão 
sempre acompanhados pelo guia. Normalmente em 
cada cidade, de partida ou chegada, terá o traslado 
com assistência em espanhol, e o guia local para as 
visitas sempre também em espanhol.

Comprove bem os itinerários, já que temos muitas 
visitas e excursões incluídas no preço, e compare 
com outros programas, onde muitas delas são op-
cionais. Mas se deseja aprofundar o conhecimento, 
nossos guias ou representantes locais, sempre lhe 
será recomendado o melhor para visitar. 

Normalmente se admite uma mala por pessoa com 
um máximo de 20 quilos para os itinerários terres-
tres que serão em auto privado, mini ônibus, van ou 
ônibus. Em alguns itinerários que têm incluído avião, 
o número de malas, assim como o peso, está de acor-
do com a política da companhia aérea. Em alguns 
países o peso máximo por mala é de 15/20 quilos nos 
seus voos domésticos.

Estão incluídos nos hotéis durante os itinerários re-
gulares, onde seja possível facilitar este serviço. Não 
está incluído nos aeroportos, para além de que este 
serviço não existe na maioria deles.

No geral, sempre aconselhamos trocar uma quantia 
de dinheiro em dinheiro local para as pequenas com-
pras, gorjetas, táxis etc. Os Dólares americanos e o € 
euro são moedas aceites e podem ser cambiadas em 
todos os países. Nos hotéis e restaurantes de quase 
todos os países é possível pagar com os cartões de 
crédito. É norma habitual no check in do hotel, ser 
pedido cartão de crédito para cobrir os extras. 

Na maioria dos programas publicados neste catálogo 
(exceto os que têm cruzeiro pelas Ilhas gregas) não 
há redução para crianças maiores de 2 anos. Onde 
não esteja indicado o preço de criança se aplicará 
o preço por pessoa em triplo (ou em duplo se é o 
mesmo preço que por pax em triplo). As crianças até 
aos 2 anos (exclusive) não pagam nada, unicamente 
os gastos que originem diretamente como café da 
manhã, berço etc…
Em alguns programas da Indochina, Índia, Médio 
Oriente… há preços de tkts de avião em que menores 
de 12 anos podem ter desconto. Consultar em cada 
caso.

Em qualquer um dos casos pedimos que nos indi-
quem se viajam crianças e sua idade em qualquer 
pedido de reserva de adultos que viajem com meno-
res, afim de tentarmos sempre que seja possível, de 
conseguir o melhor preço para a criança.  

CALIDADE IDEAL... AO MELHOR PREÇO As seguintes páginas formam 
parte das CONDIÇÕES 
GERAIS DE VIAGEM,

pelo que pedimos que as 
leiam com atenção.

TRANSPORTE BAGAGEIROS

MOEDA E CARTOES DE CRÉDITO

CONDIÇOES ESPECIAIS 
PARA CRIANÇAS

GUÍAS ACOMPANHANTES 
E GUIAS LOCAIS

VISITAS INCLUIDAS 
OU EXCURSOES OPCIONAIS 

BAGAGEM
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Em 2023 celebramos nos 40 anos no mercado, onde 
começamos com produto Espanha e Roteiros pela 
Europa e após “outras culturas”. Desde há uns anos 
que estamos também presentes no mercado de 
extremo oriente. Com a programação contida nes-
te manual, nossa GARANTIA e COMPROMISSO é a 
mesma que em todos os programas pelos que se-
guramente somos mais conhecidos. Toda a informa-

ção que incluímos nesta programação, é uma infor-
mação VERAZ e contrastada e se baseia na mesma 
filosofia de trabalho de toda nossa programação, 
qualquer que seja o destino, preços equilibrados com 
a melhor relação qualidade/preços do mercado. Se 
quer comparar qualquer destes itinerários e preços…
compare com alguns da mesma categoria...e tenha 
atenção os serviços...não veja somente o preço…

Nossa programação “Extremo Oriente e Outras Cultu-
ras” tem incluído um seguro básico de viagem que se 
detalha na pág. 9 deste catálogo. Em qualquer caso 

recomendamos que este seguro básico seja acompa-
nhado por um seguro contratado pelos clientes em 
seu país de origem..

CALIDADE IDEAL... AO MELHOR PREÇO
As seguintes páginas formam parte das CONDIÇÕES GERAIS DE VIAGEM,

 pelo que pedimos que as leiam com atenção.

FONOS E MAILS DE EMERGÉNCIA 24h
(disponível UNICAMENTE para passageiros em viagem)

+ (34) 669 093 802
+ (34) 609 146 166

24horas@surland.com

Utilizamos Whatsapp

Utilizamos Whatsapp

QUALIDADE IDEAL
AO MELHOR PREÇO

100%
TRANQUILIDADE

CORDIALMENTE  
O EQUIPO SURLAND

SURLAND
www.surland.com

SEGURO DE VIAGEM

COMPROMISSO
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 CONDIÇÕES GERAIS
Para efeitos destas Condições Gerais, o catálogo é o documento de informa-
ção ao qual estão incorporadas. O programa / oferta é a descrição da viagem 
combinada contida no programa/catálogo que é objeto do contrato de viagem 
combinado. As informações sobre o programa/oferta contidas no catálogo, são 
vinculativas para o organizador, a menos que ocorra uma das seguintes cir-
cunstâncias:
a) Que as alterações em dita informação tenham sido claramente comunicadas 

por escrito ao    viajante antes da celebração do contrato e essa possibilida-
de tenha sido explicitamente mencionada no programa/oferta.

b) Que as modificações subsequentes tenham pré-acordo por escrito nas par-
tes contratantes.

Estas Condições Gerais estão sujeitas ao disposto na Lei 7/1998, de 13 
de abril, sobre Condições Gerais de Contrato e Decreto Legislativo Real 
1/2007, de 16 de novembro, que aprova o Texto Consolidado de A Lei Geral 
de Defesa dos Consumidores e Usuários, que regula as viagens combinadas 
e outras leis complementares.

O fato de participar da viagem referida neste catálogo, leva à aceitação pelo 
viajante de todas e cada uma das Condições Gerais, que são consideradas 
automaticamente incorporadas no contrato. As partes contratantes se subme-
tem expressamente à jurisdição dos Tribunais de Madrid para resolver todas 
suas diferenças.
ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica destas viagens “a forfait” foi realizada por VIAJES SUR-
LAND SA. Agencias de Viajes Mayoristas CIC.MA 165.
O PREÇO DE VIAGEM COMBINADA INCLUI
Salvo indicação em contrário, o programa/oferta inclui preços por pessoa com 
alojamento em quarto duplo standard. O preço da viagem combinada inclui, 
dependendo de cada itinerário, quando este serviço esteja incluso no progra-
ma/oferta contratado, com o tipo de transporte, caraterísticas e categoria que 
conste no contrato ou na documentação que é dada no momento da assinatura; 
o alojamento no estabelecimento e/ou pensão no regime contratado em cada 
caso, assistência técnica durante a viagem, quando este serviço esteja especi-
ficamente incluído no programa/oferta contratada ou expressamente declarado 
no contrato de viagem. Todos os outros serviços e suplementos que se especi-
fiquem no programa/oferta contratado ou que esteja expressamente declarado 
no contrato de viagem combinado.  
OS PREÇOS NÃO INCLUEM  
Visitas e/ou excursões voluntárias não contratadas na origem, vistos, taxas ae-
roportuárias e/ou taxas de entrada e saída, certificados de vacinação e todos 
os tipos de extras, como cafés, vinhos, bebidas espirituosas, águas minerais, 
regimes alimentares especiais (salvo acordo expresso em contrário no contra-
to), lavagem e passagem de roupas, serviços opcionais de hotel e, em geral, 
qualquer outro serviço que não apareça na seção do “Preço da viagem com-
binada inclui”. Quando a falta de conexão de voos, mesmo que seja causada 
por mudanças nos horários das companhias aéreas, obriguem passar a noite 
ou fazer uma longa espera, as despesas que derivam, serão por conta do pas-
sageiro, exceto menção expressa. 
REVISÃO DE PREÇOS
A revisão dos preços pode ser feita tanto para cima como para baixo, para 
incorporar mudanças no preço dos transportes, incluindo custos de combus-
tível, taxas e impostos relativos a certos serviços e os tipos de câmbio apli-
cados ao pacote, desde que a revisão seja realizada com uma antecedência 
de mais de 20 dias antes da data de partida da viagem. Essas modificações 
serão notificadas por escrito e o consumidor ou o viajante poderá, quando 
a modificação for significativa, desistir da viagem, sem aplicação de pena 
ou compensação, mas com o direito ao reembolso dos valores pagos até 
esse momento.
INSCRIÇÕES 
No ato da inscrição, devem ser depositados 40% do valor total da viagem, sem 
nenhum lugar considerado como reservado até que esse depósito seja feito. Os 
restantes 60% devem ser pagos pelo menos 14 dias antes da data de partida, 
caso contrário, se considera que o viajante desiste da viagem solicitada.
BAGAGEM
A bagagem e outros pertences pessoais do viajante não estão sujeitos ao con-
trato de transporte terrestre, sendo seu transporte por conta e risco do viajante 
sem que a Agência ou o organizador sejam obrigados a responder por perdas 
ou danos que possa sofrer durante a viagem por qualquer causa. Em termos de 
transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial das bagagens, se aplicam as 
condições das empresas de transporte. 
REEMBOLSOS
Em caso de desistência por parte do viajante da viagem solicitada, por mudanças 
substanciais no preço ou por não efetuar o pagamento da totalidade do preço no 
prazo e forma acordada, os reembolsos serão sempre processados através da 
agência onde tenha sido feita a inscrição, sem que essa agência ou viajante tenha 
direito a qualquer indemnização. Nenhum reembolso será feito por serviços não 
utilizados voluntariamente pelo viajante. Qualquer pedido de reembolso recebido 
com mais de três meses após o serviço é considerado prescrito, a menos que 
motivos de força maior o tenha impedido de o fazer anteriormente.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR OU VIAJANTE
A qualquer momento, o viajante pode rescindir os serviços solicitados ou con-
tratados, tendo direito ao reembolso dos valores que teria pago, mas deve com-
pensar a agência ou o organizador da viagem combinada nos valores abaixo 
indicados, exceto que tal resolução ocorra por motivos de força maior:
Programas de India:
A) Se o cancelamento se produz de 15 dias a 11 dias, penalização do 50%. 
B) Se o cancelamento se produz de 10 dias a 8 dias, penalização do 75%.
C) Se o cancelamento se produz antes de 7 dias até data de saída ou No Show, 

penalização do 100% (Art. 49 seções D e E).
Programas da Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, Bali, Coreia e Dubai:
A) Se o cancelamento se produz de 31 a 16 dias, penalização do 25%.
B) Se o cancelamento se produz de 15 a 8 dias, penalização do 50%.
C) Se o cancelamento se produz antes de 7 dias até a data de saída ou No 

Show, penalização do 100% (Art. 49 seções D e E).

Programas Indonésia, Singapura e Malásia:
A) Se o cancelamento se produz de 61 a 32 dias, penalização do 30% (Exceto 

Malásia)
B) Se o cancelamento se produz de 31 a 16 dias, penalização do 60%.
C) Se o cancelamento se produz de 15 dias e a data de início ou No Show, 

penalização do 100% (art. 49 apdos. D e E).
Programas de Maldivas:
A) Se o cancelamento se produz de 22 a 15 dias, penalização do 50%.
B) Se o cancelamento se produz de 14 e 8 dias, penalização do 70%.
C) Se o cancelamento se produz antes de 7 dias até a data de saída ou No 

Show, penalização do 100% (Art. 49 seções D e E)
Programas da Japão e China:
A) Se o cancelamento se produz de 31 a 22 dias, penalização do 20%.
B) Se o cancelamento se produz de 21 a 11 dias, penalização do 50%.
C) Se o cancelamento se produz antes de 10 dias até a data de saída ou No 

Show, penalização do 100% (Art. 49 seções D e E).
Programas África, (Exceto Marrocos) Irã e Uzbequistão:
A) Se o cancelamento se produz de 70 a 32 dias, penalização do 25%.
B) Se o cancelamento se produz de 31 a 22 dias, penalização do 35%.
C) Se o cancelamento se produz de 21 a 10 dias, penalização do 75%.
D) Se o cancelamento se produz antes de 9 dias até a data de saída ou No 

Show, penalização do 100% (Art. 49 seções D e E).
Programas Nova Zelândia:
A) Em Nova Zelândia, cancelamento entre 30 e 17 dias, 25% do penalização; 

entre 16 e 9 dias, 15% do penalização. Com menos de 8 dias ou No Show, 
penalização do 100% (art. 49 seções D e E).

Programas de Marrocos e Oriente Médio (Exceto cruzeiros):
A) Se o cancelamento se produz de 22 a 15 dias, penalização do 25%.
B) Se o cancelamento se produz de 14 a 10 dias, penalização do 50%.
C) Se o cancelamento se produz de 9 a 7 dias, penalização do 75%.
D) Se o cancelamento se produz antes de 7 dias até a data de saída ou No 

Show, penalização do 100% (Art. 49 seções D e E).
Programas de Cruzeiros na Grécia e Egito:
- Grécia (Celestyal Cruises):
A Se o cancelamento se produz de 61 a 47 dias, penalização do 10%. 
B) Se o cancelamento se produz de 46 a 32 dias, penalização do 20%.
C) Se o cancelamento se produz de 31 a 17 dias, penalização do 50%.
D) Se o cancelamento se produz de 16 a 9 dias, penalização do 75%.
E) Se o cancelamento se produz antes de 8 dias até a data de saída ou No 

Show, penalização do 100% (Art. 49 seções D e E).
- Egito (Todos os cruzeiros):
A Se o cancelamento se produz de 46 a 31 dias, penalização do 25%. 
B Se o cancelamento se produz de 30 a 15 dias, penalização do 50%.
C Se o cancelamento se produz antes de 15 dias até a data de saída ou No 

Show, penalização do 100% (Art. 49 seções D e E).

Programas de Arabia Saudí:
A) Se o cancelamento se produz de 21 a 15 días, penalização do 50%
B Se o cancelamento se produz de 14 a 8 días, penalização do 75%
C) Se o cancelamento se produz de 7 días até a data de saída ou No Show, 

penalização do 100% (Art. 49 seções. D y E).
TKT avião em programas onde o preço é relatado separadamente ou inclu-
ídos
- Nos programas da Índia:
A Cancelamentos com menos de 45 dias: penalização do 100% do preço do tkt.
B) Se os bilhetes ja estam emitidos, os gastos de cancelação dos mesmos 

seram do 100%.
- Resto programas:
A) Cancelamento com mais de 20 dias e menos de 30 días: 50%.
B) Cancelamento com menos de 19 dias: 100% gastos
C) Se os bilhetes ja estam emitidos, os gastos de cancelação dos mesmos 

seram do 100%

Estas quantias serão deduzidas no depósito prestado.
Independentemente destas penalizações, a Agência organizadora poderá 
perceber, e o cliente será obrigado a pagar, os gastos de gestão, os de 
cancelamento justificado se os houver e até 15% do valor global da viagem 
com motivo de indemnização.
ALTERAÇÕES
No caso de, antes da partida da viagem, o organizador seja obrigado 
a modificar significativamente qualquer elemento essencial do contra-
to, deve informar imediatamente o viajante. Nesse caso e, a menos que 
indicado de outra forma no programa / oferta, o viajante pode optar por 
rescindir o contrato sem penalidade ou aceitar uma modificação do con-
trato no qual as alterações introduzidas e seu impacto no preço serão es-
pecificados. O viajante deve comunicar a decisão tomada ao organizador 
da viagem no prazo de três dias a partir da notificação da mudança. No 
caso de o viajante não notificar sua decisão nos termos indicados, se en-
tende que opta pela rescisão do contrato sem penalidade. Em todos estes 
casos, o cliente não terá direito a qualquer reclamação e sim, apenas à 
recuperação dos valores pagos, se não estiver de acordo com as altera-
ções. Se as transferências incluídas neste contrato não forem cumpridas, 
principalmente por motivos além do controle do operador de transferência 
e não atribuíveis à Agência Organizadora, reembolsará somente a quantia 
do transporte alternativo usado pelo cliente na viagem, mediante a apre-
sentação do recibo ou fatura correspondente.
RESPONSABILIDADES
O organizador da viagem combinada e a Agência, responderão ao via-
jante, de acordo com suas respetivas responsabilidades para a respeti-
va gestão da viagem combinada, o cumprimento correto das obrigações 
decorrentes do contrato, independentemente de serem ou não execu-
tadas por eles ou outros prestadores de serviços, e sem prejuízo do di-
reito dos organizadores de agir contra esses prestadores de serviços. A 

agência organizadora declara explicitamente que funciona apenas como 
intermediário entre viajantes e entidades ou pessoas contratadas para 
facilitar os serviços que constam nos itinerários, ou seja: empresas de 
transporte, hotéis, restaurantes, etc. Consequentemente, declina toda a 
responsabilidade por deficiências em qualquer dos serviços prestados, 
bem como qualquer dano, ferimento, acidente, atraso ou irregularida-
des que possam ocorrer durante a execução dos serviços às pessoas 
que viajam através da sua mediação, bem como equipamentos e outros 
objetos de seu poder. 
Quando a viagem é realizada em ônibus próprios ou de aluguel pela 
Agência Organizadora, em caso de acidente, seja qual for o país onde 
ocorre, o viajante será expressamente submetido à legislação sobre 
acidentes rodoviários da nação em que se encontra registrado o veículo, 
podendo se valer, no que diz respeito aos danos pessoais, ao seguro do 
mesmo, de acordo com a tabela correspondente de indenizações, e será 
pago aos beneficiários interessados ou seus representantes legais no 
país de registro do veículo e na moeda legal do mesmo.
Os transportadores aéreos, marítimos e terrestres envolvidos nestas 
viagens, não podem ser responsabilizados por qualquer ato, omissão 
ou irregularidades que possa ocorrer ao viajante durante o tempo que o 
viajante permanece fora dos respetivos meios de transporte. Este catá-
logo é emitido sob a exclusiva responsabilidade do Tour Operador. Não 
é publicado em nome de, nem obriga as companhias aéreas menciona-
das aqui, cujos serviços são utilizados durante o percurso. O contrato 
do bilhete será o único link entre o transportador e o comprador ou 
viajante. A Agência Organizadora não será responsável por qualquer 
perda ou danos a pessoas e/ou propriedades resultantes direta ou indi-
retamente de forças sobrenaturais, incêndios, falhas em maquinaria ou 
equipamentos, ações governamentais, autoridades, guerras, hostilida-
des, greves, revoltas, epidemias, etc. Nem a agência nem nenhuma das 
suas subsidiárias ou afiliadas, serão responsáveis por qualquer despesa 
adicional ou responsabilidade incorrida pelo passageiro. A responsa-
bilidade perante o viajante será solidariamente responsável por todos 
os empresários que concordem com o contrato, independentemente da 
sua classe e relações existentes entre eles, sem prejuízo do direito 
de repetição de quem responde ao viajante contra quem é atribuível 
a violação ou cumprimento defeituoso do contrato de acordo com o 
respetivo campo de gestão combinada de viagens. Os organizadores 
e agentes de viagens combinados também serão responsáveis pelos 
danos sofridos pelo viajante em decorrência do incumprimento ou do 
mau desempenho do contrato.
Dita responsabilidade cessará quando ocorra alguma das seguintes circunstâncias:
a) que os defeitos observados na execução do contrato sejam atribuíveis ao viajante.
b) que ditos defeitos sejam imputáveis a um terceiro não relacionado com o forne-

cimento das prestações previstas no contrato e sejam de caráter imprevisível 
ou insuperável.

c) Que os defeitos sejam devidos a motivos de força maior.
d) Que os defeitos se devam a um evento que a agência, ou o organizador se for 

o caso, apesar de ter feito toda a diligência necessária, não podia antecipar 
nem superar.

No caso de exclusão de responsabilidade devido a qualquer das circunstâncias 
previstas nos parágrafos b), c) e d), o organizador e a agência que façam parte do 
contrato devem, no entanto, ser obrigados a prestar a assistência necessária ao 
viajante que se encontre em dificuldade.
A compensação de danos resultantes do incumprimento ou mau desempenho nas 
prestações inclusas na viagem combinada, ficará limitada de acordo com as dispo-
sições das convenções internacionais que regulam esses benefícios.
PRESCRIÇÃO DE AÇÕES
As ações dos direitos reconhecidos no Real Decreto Legislativo 1/2007 pres-
creverão após dois anos.
DOCUMENTAÇÃO
Todos os passageiros sem exceção deverão levar em vigor sua documentação 
pessoal ou familiar. Será por conta do mesmo a obtenção do passaporte, vis-
tos, etc. A entrada de passageiro-turistas aos países europeus depende das 
autoridades de migração de cada país. VIAJES SURLAND não é responsável 
por inconvenientes migratórios dos passageiros-turistas e as condições gerais 
estabelecidas neste catálogo de cancelamento ou desistência de serviço serão 
aplicadas.
A viagem é considerada reservada no momento em que a Agência entrega os 
vouchers e/ou bilhetes correspondentes aos serviços compreendidos na via-
gem que constituem a formalização do mesmo.
VIGÊNCIA
A programação deste folheto tem validez segum cada pais. Em geral, os pe-
ríodos desde folheto são de Abril 2023 até Março 2024.Consultem em cada 
programa a data de validez.
PROTEÇÃO DE DADOS
Em conformidade com a Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, sob a Pro-
teção de Dados Pessoais, o organizador informa que os dados pessoais forne-
cidos serão incorporados num arquivo seu, com o único propósito de gerenciar 
a reserva de serviços contratados. Os dados fornecidos pelo viajante podem ser 
atribuídos apenas às empresas que colaboram e organizam sua viagem para a 
correta prestação do serviço contratado.

“ESTE CATÁLOGO É EXCLUSIVAMENTE PARA VENDA NA AMÉRICA LATINA”

CALIDADE IDEAL... AO MELHOR PREÇO



 

 

 




